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Дух підвладний тому ж закону, що і тіло, — 
неможливості існування без постійного живлення

Вовенарг Клан’є де Лука

ПЕРЕДМОВА
Сучасні проблеми, пов’язані зі здійсненням правової держави в 

епоху глобалізацій них змін потребують спонтанного міжгалузевого 
дослідження та вдосконалення. З цією метою розкрито історичні ви-
токи та визначено поняття «правова держава», оскільки філософія різ-
них чинів і народів намагались відшукати одвічне таїнство мудрості. 
Саме ця ідея законного порядку у вивченні історії розвитку правової 
держави розглядається незаперечною цінністю, що у систематизова-
ному вигляді вперше оприлюднили давньогрецькі мислителі.

У теоретико-ціннісних настановах правової держави автори роз-
кривають такий визначальний її пріоритет як національна ідея, яка 
надає правову можливість розвитку соціальної дійсності, а такж неви-
черпний креативно-евристичний потенціал мудрої людини та грома-
дянина. При цьому, важливе місце посідає дипломатія як шляхетність 
переговорів у законотворчому полі її діяльності, в якій юридична логі-
ка «гри грою» відіграє актуальну роль у боротьбі із сучасними гібрид-
ними війнами.

За цих умов надзвичайно нагальною потребою сьогодні є кон-
цептуальна модель контррозвідувальної діяльності у вирішенні пра-
вових інтересів України як якість ефективного прогнозування та 
превентивного реагування на зміни суспільних обставин, що є пре-
рогативою спецслужби.

Крім того, в методологічному аналізі правової держави необ-
хідно зазначити інноваційного характеру державно-правове регулю-
вання в ентропійному процесі інвестиційної діяльності України, коли 
тільки формується система правових ринкових відносин та відбува-
ється самовизначення окремої особи та держави. Також автори ви-
значають адміністративно-правовий контекст у сучасній державній 
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політиці, а саме: кадрове забезпечення та захист. У свою чергу, вища 
освіта України є протидією корупційним маніпуляціям.

Безперечно, неоднакового рівня захисту в законодавстві Украї-
ни дістали різні види прав людини і громадянина. Наприклад, по-
рівняно з іншими підприємницькими правами, найменш захищеним 
є право користування об’єктами публічної власності. На думку авто-
рів, міжнародний резонанс у світових процесах викликає кібербез-
пека як космічна фрактальність у міжнародному праві, оскільки такі 
сучасні безпілотні (автоматизовані) літальні об’єкти, як «дрони», є 
певним видом зброї масового ураження в сучасних гібридних війнах.

Від авторів
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНА КАРТИНА  
ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

1.1. Історичні витоки та визначення поняття «правова дер-
жава»

Розглядаючи питання, пов’язані з науковим визначенням по-
няття «правова держава», треба зазначити, що в синонімічному ряді 
поряд із цим терміном у науці використовуються й інші. Такі базо-
ві елементи вчення правової держави, як мудрість, вміння, майстер-
ність, кмітливість, толерантність, розсудливість, виваженість тощо 
були ґрунтовно основоположені ще давньогрецькими філософами: 
Піфагором, Платоном, Аристотелем, Діогеном. Крім того, необхідно 
акцентувати увагу на епоху життя таких відомих мудреців і пророків 
VІІІ — ІІІ ст. до н. е. (період «осьового часу»): Конфуція і Ліо-Цзи в 
Китаї, Будди в Індії, Заратурстри в Персії, старозавітних пророків Ілії, 
Ісайї, Ієрамії в Палестині, Гомера, Геракліта тощо. Саме «осьовий 
час» породив світові релігії, філософію мудрості, сформував уявлен-
ня про людство, його цінності та ідеали як основи правової держави.

Адже філософія різних часів і народів намагались відшукати од-
вічне таїнство мудрості в контексті правової держави. У цьому змісті 
саме вивчення історії розвитку правової держави є сьогодні актуаль-
ною, оскільки ідея законного порядку в аспекті правової держави роз-
глядається незаперечною цінністю. У світовій історії це примушує 
людину, хоче вона того чи ні, системно рухатись у певному напрямі. 
При цьому, головною темою філософствування давніх мудреців був 
світ як єдине, упорядковане ціле, як «космос», наділений розумом і 
душею. І хоча мислителі в пошуках порядку нерідко звертались до 
Бога, «природна організація порядку» вважалась саме тією домінан-
тою, що має бути розумним впорядкуванням в основіправової дер-
жави. У систематизованому вигляді цю ідею вперше оприлюднили 
давньогрецькі мислителі. 

У цьому контексті, спираючись на давньогрецьку традицію, су-
часна вітчизняна дослідниця І.Степаненко вважає, що: «Природний, 
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космічний і божественний порядок, який мав для стародавніх гре-
ків первинне значення, уявляв собою своєрідну проекцію законів 
людського життя. Піфагорійці наділяють всезагальне буття душею. 
Емпедокл каже про властиві цьому буттю елементів любові та не-
нависті. Анаксагор та Діоген Аполлонійський приходять до поняття 
всеорганізуючого духу» [242, c. 21]. Саме такий ракурс розширює 
лексико-семантичне поняття феноменології мудрості.

За цих умов для визначення поняття «правова держава», варто 
зазначити Дух закону«як цілокупне, творче, енергетичне джерело 
світу, невід’ємними властивостями якого є Благо, Мудрість, Істина 
та Краса» [242, c. 24]. Ці уявлення про неподільні ознаки Духу за-
кону, про його  існування, слугують подальшому розвитку у хрис-
тиянському світогляді  і постають як смислові константи поняття 
феноменологія мудрості. «Для християнського світогляду Бог — це 
надсвітовий Дух, який свободно творить не тільки природу, але й 
людину. При цьому складається уявлення, що людина лише частково 
належить природі» [242, c. 26].

У дусі поглядів давньогрецьких мислителів необхідно розгля-
нути вчення Цицерона, за яким правити в державі повинні найкращі. 
«Тому, якщо вільний народ вибере людей, щоб довірити їм себе, — а 
вибере він, якщо тільки піклується про своє благо, лише найкращих 
людей, — то благо держави, безсумнівно, буде вручено мудрості най-
кращих людей... Тим більше, що сама природа влаштувала так, що 
не тільки люди, що перевершують інших своєю доблестю і мужніс-
тю, повинні мати зверхність над слабкішими, але й ці останні охоче 
коряться першим» [125, c. 83]. Рабство теж обумовлене самою при-
родою, яка дарує кращим людям панування над слабкими для їх же 
користі. Мудрий же державний правитель, згідно з Цицероном, по-
винен бачити й угадувати шляхи і повороти в справах держави, усі-
ляко сприяти міцності і довговічності держави.

Особа, що відає справами держави, повинна бути мудрою, спра-
ведливою, витриманою і красномовною. Вона повинна бути обізна-
ною у державознавстві і «володіти основами права, без знання яких 
ніхто не може бути справедливий». Досвід минулого, на його думку, 
показує: держава така, якими є люди, що займають у ній найвище 
положення. «Зло не тільки в тім, що проступки здійснюють перші 
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особи, а в тім, що знаходилась значна кількість тих, хто їм наслідує» 
[125, c. 84].

Таким чином, Цицерон вважав науку і мистецтво як одне орга-
нічне ціле, що вимагає не лише знань і чеснот, але й уміння практич-
но їх застосовувати в інтересах справедливості та загального блага 
як завдання мудрості.

Крім того, поява християнства як світової релігії, зокрема, в 
межах Римської імперії стала важливим фактором оновлення світу, 
пошуку нової моделі життєустрою. Виникнувши в І ст. н. е. з вчен-
ня невеликої іудейської громади Єрусалима, воно, за п’ять століть, 
поширилося на всі народи Середземномор’я, а потім і всієї Європи, 
вплинуло на суспільно-політичну думку. Ось чому сьогодні точить-
ся інформаційна боротьба стосовно історично обумовленого ізраїль-
сько-палестинського конфлікту.

Основні твори раннього християнства з’явилися в другій по-
ловині І — середині II ст. З них 27 було канонізовано і склали Новий 
заповіт. Серед них чотири євангелія, 21 послання апостолів і Одкро-
вення св. Іоанна Богослова. Таким чином, Біблію (Святе Писання) 
склали Старий і Новий Заповіт.

У книгах Нового заповіту засуджувався рабовласницький Рим — 
«царство диявола», «диявольський світ зла і насильства», римські ім-
ператори, особливо звір-антихрист Нерон — гонитель християн. В 
Одкровення Іоанна Богослова передвіщається загибель Риму — «ве-
ликої блудниці». Християни чекали другого пришестя Месії, Хрис-
та-спасителя, божого посланника, що зруйнує царство зла, повалить 
гнобителів «у геєнну вогняну» [77, c. 42]. Існуючі держави, як уста-
новлення людини, засуджувалися.  Їм протиставлено Царство небес-
не як найдосконаліше  і найсправедливіше, де трудящі «не будуть 
уже... жадати і не буде палити їх сонце і ніяка спека» [77, c. 43].

Учні Христа проповідували смиренність і непротивлення злу 
насильством: «не противтеся злому», «любіть ворогів ваших, благо-
словляйте тих, хто вас проклинає, творить добро тим, хто ненави-
дить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує». Головне ж — чекання 
близького пришестя Месії: «Се, гряду незабаром, — говориться в Но-
вому заповіті, — і відплата Моя зі Мною, щоб воздати кожному по 
справах його» [77, c. 44].
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Відповідно до традиції Стародавнього Сходу Біблія проповідує 
божественне походження усякої влади і покірність їй. «Усяка душа 
да буде покірна вищій владі; адже немає влади не від Бога, існуючі ж 
влади від Бога встановлені. Тому той, хто противиться владі, проти-
виться Божому установленню», — говориться в «Посланні до рим-
лян» апостола Павла [125, c. 46].

Іншими словами, християнство — це революція в античному 
світі в поглядах на людину, що вимагала його духовної свободи, рів-
ності і загальнообов’язковості праці. Християнські громади органі-
зовувалися на колективістських началах, зі спільністю майна, праці, 
трапез. «Якщо хто не хоче трудитися, той не їж». Засуджувалися бага-
ті: «Легше верблюду пройти крізь голкове вушко, ніж багатому увійти 
до Царства Божого» [125, c. 53]. Пропаганда божественного «закону 
свободи», рівності всіх перед Богом («Немає іудея, ні грека, немає 
раба, ні вільного, немає чоловічої статі чи жіночої, — тому що усі ви 
одне в Ісусі Христі»), принципу еквівалента — «рівним за рівне» («І 
як хочете, щоб з вами поводились люди, так і ви поводьтесь з ними») 
відображала давні природно-правові ідеї і уявлення [125, c. 54].

Біблія надає значну роль закону в подоланні пороків людини. 
«Не думайте, що Я прийшов порушити закон чи пророків; не по-
рушити прийшов Я, але виконати». Заохочуються виконавці закону, 
«тому що не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці зако-
ну виправдані будуть» [66, c. 111]. При цьому чинність закону поши-
рюється лише на прийнявших його, «на тих, хто стоїть під законом». 
Закон свідчить про правду Божу і має владу над людиною, поки вона 
жива. Вище закону — віра. «Закон свят», — проголошується в Біблії. 
Його божественне походження підтверджується притчею про пере-
дачу Господом через пророка Мойсея кам’яних скрижалей з викар-
бованими на них заповідями. Із десяти заповідей, що стали каноніч-
ними, перші чотири присвячені релігійним догмам, п’ята — вимога 
шанувати батьків («Шануй твого батька і мати твою, щоб довгі були 
дні твої на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі»), а інші — застере-
ження від карних злочинів («Не вбивай», «Не чини перелюбу», «Не 
кради», «Не свідкуй неправдиво на ближнього твого», «Не бажай бу-
динку ближнього твого; не бажай дружини ближнього твого, ні раба 
його, ні вола його, ні осла його, нічого, що в ближнього твого») [66, 
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c. 213]. Таким чином, норми заповідей вимагають недоторканності 
людського життя, власності, доброчесної поведінки. Слідування запо-
відям — шлях істинний, проголошується в Біблії.

Суд також «справа Божа». Бог дав напуття суддям через проро-
ка Мойсея: «вислуховуйте братів ваших, і судіть справедливо... Не 
розрізняйте осіб на суді, як малого, так і великого вислуховуйте; не 
бійтеся обличчя людського, тому що суд — справа Божа, а справу, 
що для вас важка, доведіть до Мене і Я вислухаю її». Таким чином, 
«вищою судовою інстанцією» проголошувався Божий суд.

До середини II ст. керівництво християнськими громадами пе-
реходить у руки єпископів, пресвітерів, дияконів, що утворили клір. 
Єпископи різних громад установили між собою міцні зв’язки; була 
проголошена всесвітня церква. «Поза церквою нема спасіння», «без 
єпископа немає церкви», «на єпископа належить дивитися як на са-
мого Господа», — учило духовенство. Привласнивши монопольне 
право проповідувати і тлумачити християнське вчення, духовенство 
розробило складну систему обрядів, служб, догм, використовуючи 
ряд положень інших релігій (наприклад, мітраїзму) і філософських 
шкіл (стоїків, гностиків). Загальні трапези були замінені причащан-
ням, апостоли — слугами і гінцями єпископів, рівність віруючих — 
нерівністю між кліром і мирянами. Засудження імператорської влади 
змінилось союзом з нею, розподілом світської і духовної влади, за-
кликом до віруючих: «Віддавайте кесарю кесареве, а Боже — Бого-
ві». З IV ст. імператори вже були змушені зважати на церкву і навіть 
шукати в неї підтримки. За імператора Костянтина християнство було 
оголошено спочатку рівноправним з іншими релігіями, а потім і дер-
жавною релігією (324 р.) [66, c. 123].

Значний правовий вплив на розвиток ідеології християнської 
церкви справило вчення єпископа з Гіппона (Північна Африка) Ав-
релія Августина, прозваного Блаженним і канонізованим церквою 
як святого і вчителя церкви. У знаменитих творах «Сповідь» і «Про 
Град Божий» філософ наполягає щодо дотримання християнських 
моральних заповідей, які повинні закріплюватися законами або зви-
чаями держави. При цьому викладені основні положення християн-
ської концепції світової  історії, характерними рисами якої є боже-
ственна зумовленість, фаталізм.
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Августин писав, що вся історія людства є розвитком двох дер-
жав: «Граду Божия» і «Граду земного» — гріховного, у якому царює 
диявол. Держава земна — створення людське,  її ціль  тимчасова, 
що  створена насильством,  тримається  примусом. Тільки  до церк-
ви, як до земного прообразу божественного порядку, підходить ви-
значення держави, дане Цицероном, тому що лише в ній право та 
істинна справедливість. «Град Божий», стверджував Августин, за-
снований на любові до Бога, що доходить до презирства себе. «Град 
земний» заснований на любові до себе, що доходить до презирства 
Бога [11, c. 86]. Така держава визначається ним як зібрання людей, 
об’єднаних суспільним зв’язком. В її основі лежить суспільний до-
говір, зміцнений законом чи звичаями держави. Але в порівнянні з 
«Градом Божим» вона позбавлена вищої моральної сили і має єдину 
мету — «охорону земного світу», підтримку соціального порядку. 
Гріховність державно-правового життя виявляється, відповідно до 
Августина, у пануванні людини над людиною, в існуючих відноси-
нах покори, панування  і рабства. Такий порядок філософ називає 
«природним». Рабство не створене ні природою, ні правом народів: 
«гріх — перша причина рабства» [125, c. 116].

У цьому сенсі форми правління розрізняються Августином 
залежно від виконання обов’язків, покладених на верховну владу. 
Головними з них мислитель вважає моральні і релігійні обов’язки, 
повагу до Бога і людини. Несправедливого правителя, як і неспра-
ведливий народ, філософ іменує тираном, несправедливу аристокра-
тію — клікою. Держава, в якій ігнорується право як справедливість, 
є загиблою державою. Якщо в державі зберігається справедливість 
і повага до релігії, то усі форми правління, так само як і авторитет і 
повноваження влади, стають гідними того, щоб їм підкорятися. Хрис-
тиянська держава — зразок «Граду земного».

Праворозуміння мудрості проявляється в міркуваннях Авгус-
тина щодо обов’язків, що визначені законами природними, боже-
ственними і людськими. Цим законам слід підкорятися, але люди їх 
часто переступають. Божественний закон велить «зберігати порядок 
природний і забороняє його порушувати... ». Можливістю жити за 
законами Бога можуть скористатися лише обрані, праведники. Всі 
інші повинні страждати. Усі державні і соціальні інститути, а також 
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правові норми є результатом гріховності людей. Це виявляється в 
пануванні людини над людиною, у відносинах управління і підлег-
лості. Пізнати суть держави і права, волі і справедливості, закону і 
порядку можна тільки за допомогою Святого Писання, в якому де-
термінантом природного права і природно-правового принципу екві-
валенту виступає Бог. «Хто інший, як не Бог, — риторично запитував 
Августин, — вписав у серця людей природне право?» Як видно, його 
уявлення про право в ряді моментів схоже з поглядами римських 
стої ків, юристів, Цицерона, зокрема, з їхнім трактуванням природ-
ного права. Установлений Богом порядок охороняється і керується, 
за Августином, законом.  І нечесний той, хто не живе у злагоді із 
законом. Злагода же з Богом є віролюбна покора вічному закону. Як 
любові до Бога і любові до ближнього.

Корінь зла Августин вбачав у свободній волі людей. Особливо це 
небезпечно в справах віри. «Перш ніж розуміти, ми повинні вірити». 
Людські мірки злочину чи провини, згідно з Августином, не збіга-
ються з божественними. Є вчинки, на які люди дивляться осудливо, 
але які схвалені свідченням Бога і, навпаки, багато таких, котрі люди 
хвалять і які засудженіБогом. Різницю між провиною і злочином Ав-
густин встановлює в такий спосіб: «Коли неприборкана пристрасть 
псує душу і тіло — це провина; коли вона діє на шкоду іншому — це 
злочин». Їх причинами є або прагнення досягти яких-небудь благ або 
страх їх втратити. Ці блага в порівнянні з Царством Небесним –«пре-
зренні і низькі» [11, c. 124].

Таким чином, у своєму протиставленні «Граду Божого» і «Граду 
земного» Августинові не вдається уникнути протиріч. Якщо земна 
держава є царство диявола, «неправди», то знецінюються політичні, 
соціальні і моральні інститути як установлення Бога, втрачається ло-
гічний зв’язок між божественним і людським правом, значення при-
родного права, законів. Якщо земне суспільство здатне встановити 
серед себе «благий порядок» на основі божественних заповідей, то 
не можна визнати цю мету за справу гріховну. Протиріччям такому 
трактуванню були й тодішні християнські держави, в яких Августин, 
зважаючи на політичні реалії свого часу, визнає право держави на під-
тримку церкви і втручання в її боротьбу з єретиками і релігіями-су-
перниками. При цьому, обов’язок християн стосовно християнського 
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правителя ставиться лояльність, покора, а в обов’язок церкви — бути 
наставницею в громадських чеснотах і проповідницею «братерства» 
[11, c. 132].

З часом церква східного обряду не сприйняла августинівського 
протиставлення «Граду Божого» і «Граду земного», вважаючи їх вза-
ємозалежними. Однак питання про пріоритет духовної влади над світ-
ською залишався довгий час предметом протидій, оскільки недовго 
зберігалась і єдність у самій християнській церкві: у XI ст. вона роз-
падається на Західну і Східну (католицьку і православну).

Отже, християнство завдяки новому підходу до проблем мудрос-
ті людини збагатило філософську думку стародавніх часів, вплинуло 
на її наступний розвиток, що обумовило його панування в Європі.

Таким чином, римські мислителі творчо розвивали основні гу-
манно-правові ідеї грецьких філософів, які набули теоретичної за-
вершеності і досконалості. У трактуванні Цицерона право виступає 
основою держави, його визначальним началом. Розвиваючи теорію 
полісної демократії, мислитель запропонував новий, змішаний тип 
держави — республіку, що має своїм началом природне право і волю 
народу, систему протистоянь, які попереджають виродження респуб-
ліки в тиранію. За цих обставин просторість розроблених юристами 
загальнотеоретичних проблем права, його інститутів і понять покла-
ла початок юриспруденції як самостійної науки. Завдяки їм римське 
право стало фундаментальним внеском у цивілізацію, що не втратив 
свого значення й у XXIстолітті. У Середні віки римське право на-
зивали ratio scripta (писаний розум), що має актуальне значення в 
сьогоденні. У цій площині невід’ємне значення в історії цивілізації 
належить християнству. Сформульовані у Новому Заповіті мораль-
ні норми і принципи поведінки людей, суспільних відносин вира-
зили загальнолюдські цінності — свободу, рівність, справедливість, 
працю, що значною мірою продовжують впливати на моральне очи-
щення людини, на політичну і правову думку.

Основнінапрями філософської думки щодо феноменології муд-
рості набували актуального значення в країнах Західної Європи, на-
самперед у Голландії та Англії ХVII ст., де панував лібералізм та 
соціалізм. У цей час буржуазія вимагала ліквідації станового ладу, 
встановлення юридичної рівності, забезпечення свободи та безпеки 
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особи, приватної власності шляхом створення необхідних політич-
них і правових гарантій.

У зв’язку з цим ідеологи буржуазії прагнули відокремити питан-
ня політики, держави, права, релігії тощо. З цією метою вони зверта-
лися до ідей природного права та договірного походження держави 
[22, c. 151]. Адже авторитет, на наш погляд, як норма соціально-пси-
хологічної поведінки в життєвому світі має підсилюватися розумом, 
інакше він не здатний досягти істини.

Цей час вимагав новітнього осмислення і пояснення фундамен-
тальних основ світобудови, методів його пізнання, впровадження нау-
кових здобутків у практику. Згідно з божественними настановами 
державність повинна сприяти суспільному благу, піклуватися про 
збереження миру та справедливості в суспільстві, організацію до-
брочинного способу життя людини. Саме в цьому і полягала запо-
рука ідеї суспільного блага в контексті духовного капіталу мудрос-
ті. Актуальними залишились також роздуми над сутністю природи 
людини як самоцінної істоти. Нового витлумачення потребували уяв-
лення про державу, загальну організацію суспільства, моральні пріо-
ритети. Ці питання перемістились у центр філософських пошуків 
нового часу.

Філософсько-правова думка цього періоду набула яскраво ви-
раженого державно-будівничого характеру та спрямування. Останнє 
виявило загрозу її політизації. Такі ідеологічні потреби зумовлюва-
ли межі соціально-філософського пошуку, визначали його напрямок, 
нерідко передували головним висновкам. Видатні філософи Нового 
часу — Ф.Бекон, Т.Гоббс та Дж.Локк в Англії, Р.Декарт та П.Бейль, 
Ш.Монтескє та Ж.-Ж.Руссо у Франції, Гуго Гроцій та Б.Спіноза в Ні-
дерландах — були водночас ідеологами нового способу виробництва 
та суспільних відносин, що зароджувалися. Саме ці мислителі були 
світилами таланту в європейському просторі і увійшли в історію як 
фундатори нових методів пізнання в зростанні духовного капіталу 
мудрості.

Потужний економічний західноєвропейський розвиток (особли-
во таких країн, як Англія, Голландія, Франція та Німеччина) також 
висував свої теоретичні проблеми. Однією з головних серед них була 
проблема здобуття наукових знань та впровадження їх у практику.
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При цьому, Голландія була першою країною, в якій у ході три-
валої національно-визвольної війни вдалося встановити республікан-
ський лад і розпочати будівництво держави на національній осно-
ві. Це дало могутній поштовх до наукового розвитку, у тому числі 
і в державно-правовій сфері. Фундаментальний внесок у розвиток 
не тільки голландської, але й європейської та світової політичної та 
правової думки, належить таким голландським мислителям, як Гуго 
Грацій та Барух Спіноза.

Згідно з теорією Гроція, існує право природне і право воле-
встановлене. Природне право, згідно з його концепцією, і є правом у 
повному розумінні цього слова і воно полягає у тому, щоб надавати 
іншим те, що їм вже належить, і виконувати покладені на нас відносно 
них обов’язки. Джерелом природного права є не чиясь воля, інтерес 
чи користь, а сама розумна природа людини як соціальної істини, якій 
притаманне прагнення до спілкування, але не будь-якого спілкування, 
а власне прагнення до спокійного, керованого власним розумом, спіл-
кування людини із собі подібними. Відповідно до соціальної природи 
людини їй притаманна здатність до знання і діяльності згідно із за-
гальними правилами. Це дотримання загальних правил спілкування і 
є, на думку мислителя, «джерелом так званого права у власному розу-
мінні як відшкодування отриманої вигоди, обов’язок дотримуватися 
обіцянок, відшкодування шкоди, спричиненої з нашої вині, а також 
призначення людям заслуженого покарання» [181, с. 63]. Характери-
зуючи природне право як право у власному, вузькому розумінні слова, 
Гроцій зазначає, що право у більш широкому розумінні, тобто воле-
встановлене право, є правом, у кінцевому підсумку, оскільки воно не 
суперечить розумній природі людини і природному праву.

На основі своєї концепції природного права і відповідного йому 
волестановленого права Гроцій прагнув створити таку нормативно 
значиму, аксіоматичну систему юриспруденції, загальні засади і по-
ложення якої можна було б легко застосовувати до конкретних реаль-
них ситуацій всередині окремої держави  і у відносинах між держа-
вами. Заперечуючи уявлення про те, що справедливість — це тільки 
користь сильних, що право створюється силою, що саме страх спону-
кав людей створити право, щоб уникнути насильства, Гроцій прагнув 
показати, що держава  і внутрішньодержавне право, тобто закони, є 
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логічно неминучими наслідками буття природного права. Адже до-
тримання договорів відповідає природному праву, підкреслював Гро-
цій, оскільки необхідно, щоб між людьми існував якийсь порядок вза-
ємних зобов’язань, інший спосіб, більш відповідний природі, важко 
знайти, то саме це є джерелом внутрішньодержавного права. І далі 
він продовжує: «Бо ті, що вступили в якусь спільноту або підкорили-
ся одному або багатьом цим самим або дали на словах обіцянку, або 
ж повинні передбачити, що за природою самої угоди вони мовчазно 
зобов’язалися підпорядковуватися тому, що вирішить більшість чле-
нів спільноти або ж ті, кому була вручена влада» [181, с. 64]. Тобто, 
при цьому мова йде про обумовлене вимогами природного права до-
говірне походження держави і внутрішньодержавного права. Гроцій 
підкреслював, що «матір’ю природного права є сама природа люди-
ни, яка спонукала б її прагнути до взаємного спілкування, навіть якби 
ми нічого не потребували; матір’ю ж внутрішньодержавного права є 
саме зобов’язання, прийняте за взаємною згодою; а оскільки останнє 
отримує свою силу від природного права, то природу можна вважати 
праматір’ю внутрішньодержавного права» [181, c. 64].

Розглядаючи проблему виникнення внутрішньодержавного пра-
ва, Гроцій, одночасно описує і процес походження держави, тобто 
процес переходу від «природного стану» до «громадянського сус-
пільства» і держави. У процесі реалізації положень природного права 
у сфері політики, згідно з концепцією мислителя, до правового прин-
ципу справедливості приєднується політичний принцип користі  і 
доцільності. Таким чином, визначальною і головною причиною ви-
никнення і буття політичних явищ, до яких належать держава і дер-
жавні закони, виступає природне право і справедливість, а користь і 
доцільність є тільки приводом. По суті, так само утворюється і між-
народне право, яке Гроцій відрізняє від природного права. Подібно 
до того, як закони будь-якої держави мають за мету її користь, так і 
право, яке утворюється між державами шляхом їхньої взаємної згоди, 
виникає в інтересах всього об’єднання держав, а не в інтересах якоїсь 
окремої з них. Це право і є, за Гроцієм, правом народів, «яке отримує 
обов’язкову силу волею всіх народів або багатьох з них».

В контексті  сутності права,  вчений підкреслював, що визна-
чальною ознакою будь-якого права є його обов’язкова сила. Так, на-
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приклад, етичні правила честі, які не мають обов’язковості виконан-
ня, не можуть називатися законом або правом.

Притаманне людській природі прагнення до розумного спіл-
кування, яке базується на природному праві, а також поєднання у 
волевстановлених формах права справедливості і користі, яке теж 
випливає з вимог природного права, знаходить своє втілення в дер-
жаві. Держава, на думку Гроція, це досконала спілка вільних людей, 
створена заради дотримання права і загальної користі.

Додержавну стадію життя людей Гроцій характеризує як «при-
родний стан». В цьому стані була відсутня приватна власність, люди 
перебували у «великій простоті», знаходилися між собою в надзви-
чайно приязних стосунках і користувалися «спільністю майна». По-
ступово люди почали займатися різними мистецтвами і ремеслами, 
вести вишуканий спосіб життя, з’явилися і почали розвиватися люд-
ські недоліки, відбувся перехід від первісної спільності майна до роз-
поділу спочатку рухомих, а далі і нерухомих речей. У стосунках між 
людьми послабли справедливість і взаємна приязнь, внаслідок чого ні 
у праці, ні у споживанні не збереглося належної рівності. У процесі 
такого розвитку з’явилася приватна власність, походження якої Гроцій 
теж пов’язує з певним договором, вираженим явно шляхом розподі-
лу або мовчазної домовленості про те, що кожен отримав у власність 
те, чим встиг заволодіти. І далі, як розвиток самого природного права, 
так і реальні потреби (посилення суперечностей між людьми, поява 
приватної власності і т. д.) призвели до того, що люди об’єдналися в 
державу, причому не за божественним велінням, а добровільно, пере-
конавшись, на власному досвіді, у безсиллі окремих сімейств проти 
насильства. Держава, згідно з Гроцієм, є суто людською інституцією, 
яка за своїм соціальним змістом є домовленістю більшості проти мен-
шості, як спілка слабких і пригноблених проти сильних і могутніх.

На думку мислителя, сутність верховної влади полягає у тому, 
що це влада, дії якої не підпорядковані ніякій іншій владі і не мо-
жуть бути відмінені за бажанням чужої влади. Під верховною владою, 
таким чином, мається на увазі суверенна влада. Загальним носієм 
верховної влади, тобто суверенітету, є держава в цілому. Розгляда-
ючи різні класифікації форм державного правління, Гроцій підкрес-
лював, що вони не мають істотного значення, оскільки «народ може 
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вибирати будь-який вид правління, бо той чи інший правопорядок 
слід оцінювати не з точки зору переваг його форми, а з точки зору 
здійснення волі людей» [181, с. 64].

Обґрунтовуючи необхідність правового оформлення і регулю-
вання міжнародних відносин і, перш за все, проблем війни і миру, 
Гроцій критикував погляд, згідно з яким війна абсолютно несумісна з 
правом. Він зазначав, що «не слід ні починати війну, ні продовжувати 
почату війну інакше, як дотримуючись меж права і добросовісності» 
[181, с. 65]. Війна, як така, згідно з Гроцієм, не суперечить природно-
му праву. Проте, це не означає, що всі війни справедливі. Розрізняючи 
справедливі і несправедливі війни, мислитель вважав, що «справед-
ливою причиною початку війни може бути не що інше, як правопо-
рушення. До справедливих війн дослідник, зокрема, відносив війни 
оборонні, війни для збереження цілісності держави, захисту майна. 
Несправедливі війни (загарбницькі, війни з метою заволодіти чужим 
майном, підкорити інший народ) суперечать принципам природного 
права та положенням права народів. Винуватці несправедливих війн 
несуть відповідальність за все, що супроводжує війну та її наслідки. 
В цілому, для всього вчення Гроція про війну і мир характерна ми-
ротворча тенденція. Він підкреслював, що «війни ведуться заради 
укладення миру», а також, що «кінцевою метою війни» є мир. Вчен-
ня мислителя про право і мир цілеспрямоване на формування нового 
типу світового співтовариства, основаного на раціонально-правових 
принципах рівності, співробітництва і взаємності у відносинах між 
всіма людьми, народами і державами, на ідеї єдиного міжнародного 
правопорядку, добровільно встановлюваного і дотримуваного суве-
ренними державами. Власне кажучи, колосальний вплив Гроцій на 
розробку нової світської доктрини права народів дав підставу нази-
вати його «батьком міжнародного права» [181, с. 66].

Таким чином, вчення Гроція про природне і внутрішньодержав-
не право, про договірне походження держави і волевстановлених 
форм права справило суттєвий вплив на увесь подальший розвиток 
філософсько-правової думки. Саме концепція Гроція заклала плат-
форму сучасної теорії держави і права.

Крім того, новий раціоналістичний підхід до проблем суспіль-
ства, держави і права отримав у творчості Спінози (Spinoza), 1632 — 
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1677 рр., подальший розвиток. У 1663 році було опубліковано його 
працю «Основи філософії Декарта» — перший і єдиний твір, який 
побачив світ за життя автора під його іменем. У 1670 році він анонімно 
опубліковував працю під назвою «Богословсько-політичний трактат» 
(у папському Індексі заборонених книг вона знаходилася до 1966 р.).

У природньому стані, згідно зі Спінозою, всі (люди та інші живі 
істоти) рівні у тому сенсі, що всі вони однакові, на одній і тій же під-
ставі мають право на все за своїм бажанням, хоча реальний зміст та 
об’єм цих природних прав різних людей та інших живих істот різний 
і залежить від розміру їхньої фактичної потужності (інтелектуальної 
і фізичної). В цій постійній боротьбі окремих сил — прав «вищий 
закон природи» полягає у прагненні кожного до самозбереження, у 
тому, щоб залишитися у своєму стані, і, при цьому, не зважати ні на 
що інше, крім як на самого себе.

Однак, у природньому стані самозбереження людей, реалізація 
ними своїх бажань і безпечне існування не можуть бути забезпечені. 
Разом з тим, сама природа і природна необхідність показують і дик-
тують людям спосіб і шлях виходу з цього природнього стану і пере-
ходу, за допомогою договору, у громадянський стан, тобто до суспіль-
ства і держави, які у вченні Спінози не диференціюються. З огляду 
на це Спіноза виводить загальний закон людської природи, який, на 
думку філософа, є таким, що «ніхто не буде зневажати що-небудь, що 
він вважає за благо, хіба тільки в надії на більше благо або зі стра-
ху перед більшою шкодою; і не переносить ніякого зла, а тільки для 
уникнення більшого або в надії на більше благо» [241, с. 92].

Отже, цей закон належить до числа вічних істин, він притаман-
ний суті людської природи і всі знають його. Формулювання такого 
«всезагального закону» дозволило Спінозі об’єднати у своєму вченні, 
по суті, дві різні концепції виникнення держави: 1) арістотелівську 
концепцію природного походження держави та 2) договірну концеп-
цію утворення держави.

Значне місце у творчості Спінози займає формулювання нової 
самостійної світської науки про етичну мораль, що розроблена на 
основі раціоналістичного «геометричного» методу. Вважливе місце, 
при цьому, відводиться поняттю свободи. Ступінь свободи індиві-
да або держави, визначається не межами дозволеного їм самовілля, 
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а ступенем їхньої розумності, оскільки свобода можлива тільки на 
основі і в межах пізнання природної необхідності. «Воля і розум — 
одне і те ж, підкреслював Спіноза, і тільки розумна воля є свободою» 
[241, c. 96].

Відповідно до такого розуміння свободи, філософ підкреслю-
вав що найбільш вільною є та держава, закони якої базуються на здо-
ровому глузді, у такій державі кожен може бути вільний, тобто, не 
кривлячи душею, жити за вказівками розуму. Людина вільна лише 
на стільки, на скільки вона керується розумом, оскільки в цьому ви-
падку вона діє на основі знань, що визначають її дії, в якій свобода 
не позбавлює необхідності діяти, а навпаки, передбачає таку необ-
хідність. Мислитель зазначав, що кінцева мета держави — звільнити 
кожного від страху, забезпечити його безпеку і можливість найкра-
щим чином утримати своє право на існування і діяльність без шкоди 
для себе і для інших, тобто кінцева мета держави — це свобода. У 
правовому аспекті важлива розробка Спінозою питання про межі мо-
гутності і права держави.

Ці межі визначаються, по-перше, розумно зрозумілою необхід-
ністю, тобто держава не може робити нічого такого, що б суперечило 
її природі. По-друге, ці межі обумовлені природою самих підданих 
держави, тобто «все те, до виконання чого ніхто не може бути змуше-
ний ні нагородами, ні погрозами, не належить до права держави». Так, 
поза сферою держави, тобто поза державним втручанням в життя і 
справи людей, знаходять здатність розмислів, істинне пізнання бога 
і любов до нього, питання взаємної любові і ненависті людей, право 
людини не свідчить проти себе, право на спробу уникнути смерті. 
Тобто, по суті, йдеться про невідчужувані природні права людини 
і про такий важливий правовий принцип, як те, що правовій регла-
ментації підлягають тільки дії людей, а не думки, судження тощо. 
По-третє, межі права держави встановлюються і думкою більшості 
населення, на яку держава не може не зважати.

Розглядаючи різні форми держави, такі як монархія, аристо-
кратія і демократія, мислитель надає однозначну перевагу останній, 
підкреслюючи, що демократична держава «найбільш природна і най-
більш наближається до свободи, яку природа надає кожному, бо в ній 
кожен переносить своє природне право не на іншого, позбавивши себе 
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на майбутнє права голосу, але на більшу частину всього суспільства». 
Тому в демократії, як попередньо у природному стані, всі є рівними.

Таким чином, як і Гроцій, Спіноза вніс значний вклад у творчу 
розробку і духовний розвиток світської раціоналістичної концепції, 
яка стала фундаментом для правової держави. У цьому сенсі обґрун-
тована шляхетна концептуальна модель морального порядку суспіль-
ства, на якому оснований духовний капітал мудрості.

За цих обставин нагальну роль відіграє мудрість Конфуція, за 
яким людина лише тоді здатна вдосконалювати світ, якщо вона шля-
хом внутрішнього самовдосконалення здійснює внутрішню гармонію 
і цілісність у собі. Іншими словами, людина є досконалою лише в лю-
бові, яка дарує радість спілкування з ближнім, оскільки добротність і 
любов є всезагальним законом людського буття, що є від неба. «Без 
любові до людей, без живого та трепітного тепла цієї любові втра-
чається смисл поняття обов’язку, справедливості… » [31, c. 28]. Із 
наступних розмислів Конфуція витікає, що мислитель вірив у над-
природні сили. Але мудрість вчення Конфуція спрямована саме на 
гідне життя на землі, а не в потойбічному світі, оскільки «не знаючи, 
що таке життя, звідкіля ми можемо знати, що таке смерть» [31, c. 28]. 
Також із слів китайського мислителя Лао-Цзи витікає, що «істинний 
мудрець постає вище всього, до чого змушені залучатись люди, які 
не володіють секретами Дао. Його майстерність не потребує ніяких 
додаткових засобів: він рахує без рахунку, закриває двері без замків, 
зав’язує вузли без мотузки. Досягнення цивілізації для нього — це 
хибні фантоми, які виокремлюють людину від стану першообщинно-
го спокою і щастя… О, нещастя! Воно основа, на якому тримається 
щастя. О, щастя! В ньому міститься нещастя. Хто знає їх межі?» [31, 
c. 64]. Таким чином, китайські мислителі даоської школи діалектич-
но здійснювали розмаїття між добром і злом, прекрасним і амораль-
ним, оскільки по суті в світі існує діалектична взаємозалежність, а 
саме: життя та смерть, буття та небуття.

Мудрість як основа правової держави
Важливою складовою у визначальному змісті правової держави 

є гендерний аспект соціальної діяльності. Першими у світовій думці 
увагу до жіночого і чоловічого начал поклали даосисти. У книзі «Су 
Вень» («Прості питання») викладено теорію Інь — Ян, єдність яких 
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знаходить висвітлення у монаді Тай Цзи. Ця конструктивна модель 
мудрості побудована на стихійно діалектичних уявленнях про єдність 
протилежностей Інь — Ян як основу світового порядку, гармонії, то-
тожності людини і природи як неподільної єдності. Панування кон-
фуціанства в Китаї з ІІ ст. до н. е. по ХХ ст. призвело до утвердження 
думки про нижчий суспільний статус жінки.

Саме філософи античної доби визнавали дуалізм як основний у 
побудові світу. «Тому кожен вічно шукає своєї половини» [202, c. 108]. 
У цей період з’являються перші спроби переосмислення жіночої сут-
ності, її природимудрості, ролі в суспільстві. Такі спроби визначен-
ня жіночого статусу представлені в роботах Платона та Аристоте-
ля. У цей період формуються мізогіністичні принципи, що згодом 
групуються і віддзеркалюються у філософії Середньовіччя. Платон у 
своїй праці «Держава» намагався визначити активну участь жінки в 
суспільному житті. Мислитель стверджував, що « …жінки в усьому 
користуються тими ж правами, що й чоловіки… » [202, c. 134]. Тому 
вони мають однакові здібності до управління державою та спроможні 
займати однакові державні посади. «Чи є в державі щось краще за 
можливість гідним чином віддати належне як жінкам, так і чолові-
кам? Певна річ, немає» — так ствердно відповів на запитання давньо-
грецький мислитель Платон. У моделі ідеальної держави Платон від-
дає жінкам належне як вияв мудрості, а також і в освіті та у вихованні, 
оскільки вони не повинні відрізнятися від чоловіків. З огляду на це 
Платон у своєму філософському трактаті «Бенкет» викладає міф про 
андрогінів — людей, які поєднували в собі ознаки двох статей та які 
були роз’єднані Зевсом. «Кожен-бо з нас є половиною людини, роз-
діленої на дві камбалоподібні частини — з однієї дві» [202, c. 127].

На противагу відомий давньогрецький філософ Арістотель кри-
тично ставився до певних тез Платона з цього приводу. У конструк-
тивній моделі мудрості як ідеальної держави філософ оцінював люди-
ну відповідно до її участі у суспільному відтворенні. Оскільки жінки 
вилучені із соціального життя, за вченням Арістотеля, вони знахо-
дяться на одному щаблі з дітьми та рабами. У трактаті «Політика» 
Арістотель акцентує увагу на те, що чоловіки стоять вище жінок за 
своєю природою, тому чоловіки панують, а жінки підкоряються. При 
цьому, мислитель дійшов висновку, що «занадто вільне становище 
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жінок виявляється шкідливим із погляду тієї головної мети, яку пере-
слідує державний лад, і не служить благополуччю держави загалом» 
[26, c. 212]. Продовженням є те, що « …як сім’я складається з чо-
ловіка й дружини, так і держава повинна ділитися на дві частини — 
чоловіків та жінок. Тому, коли в суспільстві «жіноче» або «чоловіче» 
питання нехтується, (можна вважати, що) половина населення немов-
би не узаконена» [26, c. 220].

Іншими словами, два різні підходи в правовій державі на роль і 
призначення жінки та чоловіка в суспільстві, Арістотель, на відміну 
від Платона, у своїх роботах надавав перевагу «чоловічому» та при-
меншував «жіноче», що є патріархальним підходом.

В епоху Відродження з’являються публікації, присвячені «жі-
ночому питанню». Н.Макіавеллі у своїх працях вважає, що жінки не 
належать до політики самі по собі, але, завдяки своїм спроможнос-
тям у приватній сфері, допомагають чоловікам, коли ті значаться у 
приватній царині, відпочити від громадського, державного життя. У 
цьому зрізі мислителі Середньовіччя: Аврелій Августин, П.Абеляр, 
Я.Шпренгер, Г.Кремер та інші у питаннях духу як мудрості зако-
ну відстоювали існування «вічного порядку», встановленого Богом, 
оскільки жінку розглядали як джерело гріховності.

За цих обставин епоха Відродження надала інше мудре тракту-
вання ролі і місця жіноцтва в соціумі. Значний внесок філософсько-
правової думки стосовно правової держави простежується в епоху 
Просвітництва. Вперше розглядаються питання про інтелектуальні 
можливості як духовної сили людини. Це, насамперед, Дж. Локк, 
Т.Гоббс, А.Сміт, Дж. Міль — в Англії; Ш.-Л.Монтеск’є, Вольтер, 
Ж.-Ж.Руссо, А. де Токвіль — у Франції, Дж. Медісона — у США; 
І.Гумбольдта — у Німеччині намагались з’ясувати причини суспіль-
ного пригнічення людини, зокрема жінки як представника людсько-
го роду.

Значний внесок у розвиток наукового визначення мудрості пра-
вової держави зробили К.Маркс і Ф.Енгельс в соціально-економічно-
му контексті суспільного відтворення. Мислителі твердили, що не-
справедливий розподіл праці в патріархальній родині робить жінку, 
як і дітей рабами чоловіка. Така родина тримається за принципом 
покори, а рівність між чоловіком і жінкою можлива у марксистській 
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теорії лише за матеріальної незалежності одне від одного, що є акту-
альним у сьогоденні.

На наш погляд, світова наукова думка осмислює принципи спра-
ведливості та відповідальності суспільства та їх розкриття в конкрет-
них формах мудрої життєдіяльності. «Необхідність переорієнтації 
суспільного розвитку потребує пошуків нових підходів, норми якої 
могли б впливати на діяльність політика, вченого, підприємця тощо, 
сприяти розв’язанню соціальних конфліктів, врегульовувати людські 
стосунки в різноманітних соціальних сферах. Оскільки будь-яке нау-
кове визначення проходить тривкий та суперечливий шлях розвит-
ку: від ідеї, припущення. міфу через концепцію до епістемологічної 
теорії знань.

Вчення мудрості правової державирозвинулося також у працях 
Г.Сковороди, І.Франка, Т.Шевченка, Д.Чижевського, В.Соловйова 
та ін. Правовим предметом дослідження мудрості стали праці В.Гор-
ського, С.Аверінцева, В.Топорова, В.Бичка, Є.Харьковщенка, Л.Зад-
нера, Є.Більченка, О.Лютко тощо. У цьому зв’язку домінантним до 
багатозначного терміну «правова держава» варто визнати термін «со-
фійність», що використовується у філософії, релігієзнавстві, соціо-
логії, праві тощо.

За визначенням В.Горського поняття «мудрість» пов’язується 
із визначеною інтелектуальною, пізнавальною діяльністю. Мудрість 
розуміється як «введення знання»… «Істинна» мудрість розумілася 
не просто у якості пізнання речей, але розуміння посередництвом 
цього Бога як вищої сутності та істини» [70, c. 78–79]. У соціальному 
аспекті сутність мудрості пов’язувалася із практичною діяльністю в 
якості пізнання істини як справедливості та поваги та «введення 
знання», що досягала й осмислення та пізнання вищої сутності як 
«синкретична форма у досвіді особистості».

При цьому істинність вважається потужним критерієм науко-
вого пізнання мудрості як основи правової держави. Однак у резуль-
таті процесу пізнання до істинного завжди долучається певна кіль-
кість хибного і помилкового, оскільки межа між істиною та оманою 
настільки тонка й непомітна, що варто ледь відступити від істини, 
як знову потрапиш в оману. За цих умов ідея множинності істин по-
кликана до життя прогресуючою багатозначністю типів пізнавальної 
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діяльності. Як писав Фрідріх Ніцше, «що спонукає нас зробити при-
пущення про істотну протилежність між «істинним» та «хибним»? 
[190, c. 269]. Адже покликання істини полягає у забезпеченні успіху 
за тієї чи іншої конкретно-історичної ситуації як визначеність буття, 
яке існує незалежно від того, вбачає її хто-небудь чи ні.

Як наголошував Гегель: «що діяти справедливо — [означає дія-
ти] в дусі терпимості», і висував вимогу вважати інших «рівними са-
мому собі». У цьому розумінні нетерпимість кваліфікується як най-
вищий ступінь несправедливості, оскільки ініціюється як «повага», 
або як «взаємна повага», пише сучасний німецький філософ Райнен 
Форст у праці «Толерантність, справедливість і розум». Ситуація вза-
ємної толерантності і взаємної терпимості — це вияв взаємної по-
ваги, компромісу. Достатньо взаємної поваги і взаєморозуміння та 
усвідомлення цієї межі, вихід за межі якої — це певною мірою вихід 
у світ неповаги, непорозумінь і конфліктів. Адже нетерпимість відбу-
вається там, де вона порушується. Можна сказати, що мудра людина 
та, яка готова самокритично оцінювати свої погляди й переосмислен-
ня способу життя, не абсолютувати свої цінності і стандарти. Саме 
дотримання цих толерантних меж є похідною практичного розуму в 
правовій державі. В такому разі толерантність постає як вимога розу-
му та обов’язок терпимості, що базується на узагальненій і формаль-
ній основі, діє як нормативне правило, категоричний імператив.

Важливе місце в првовій державі посідає вчення мудрості в по-
глядах Г.Сковороди. За сковородівською концепцією у творі «Раз-
говор о премудрості» Софійна премудрість постає як одна  із  суб-
станцій, що є першоосновою світотворення, проявляє аксіологічний 
аспект, а саме — гармонізує навколишній світ, як елемент світового 
ладу, подає красу та порятунок. Наголошуючи на складових світу — 
«видимої» і «невидимої» натур, Г.Сковорода визначає у «невидимій» 
натурі прояв Софії Премудрості Божої, яка є володаркою світу. При 
цьому Д.Чижевський підкреслює характерність прояву «софійнос-
ті», духовного світу.

Витворення новітньої людини як процесу духовного оновлен-
ня суспільства за умов пізнання Софії Премудрості Божої стає на-
гальним у дослідженні Є.Харьковщенко. Зокрема, мислитель звертає 
увагу на мету теорії самопізнання софійності як мудрості, а саме: 
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«перетворення людини за умов подолання «зовнішньої людини», вхо-
дження у внутрішній, духовний контакт з Божою Трійцею через «роз-
литу навколо Софію Премудрість Божу. Під час цього «здійснення» 
осяяне софійним світлом серце людини усвідомлює власну, справжню, 
божу сутність і проникає у «символічний світ» священних текстів. 
Відповідно до цього проникнення формувався критерій істинності 
результатів самопізнання. Це людське щастя, яке наповнюючись со-
фійним змістом, що «розлитий» по «всім членам політичного кор-
пусу»,  є  здійсненням «сродної праці»,  яка  забезпечує  злагоджене 
функціонування суспільства» [273, c. 153]. Дослідник наголошує на 
пріоритеті функціонування міфологеми «Софія — мудрість», виго-
лошуючи її різновиявний сенс осмислення. «Насамперед вона асоці-
юється із біблійною «Премудрістю Божою». Відповідно до неї світ 
є не лише творіння Бога, оскільки в основі його лежить особливе 
божественне начало — «душа світу», Софія — інстанція, що зна-
ходиться між творцем і творінням, є джерелом божественної енергії, 
що забезпечує рух угору («сходженням від нас») і рух униз («схо-
дженням до  нас»).  Звідси походить  іпостасна  природа Софії,  але 
вона не ототожнюється, як зазначає С.Булгаков, з жодною з трьох 
божественних іпостасей, а виступає як четверта. Через неї світ, при-
рода, людина допускається всередину Трійці, всередину Божества, 
які, приймаючи в себе світ, одночасно проявляють себе в ньому. За-
вдяки цьому й долається той розрив між «творінням», що вважалося 
справою «Божою» і «спасінням», яке було проблемою людства, роз-
рив, притаманний візантійському і римському варіантам християн-
ства» [273, c. 63].

На наш погляд, для Софійної гармонії світ — це священна книга 
мудрості, оскільки у світі, як у книзі, кожна подія, кожне слово має 
своє значення. Прагнення реалізувати таку гармонію вимагає від лю-
дини постійної напруги внутрішньою волею, що віддзеркалює твор-
чу діяльність. За цих умов київська Софія — Оранта відрізняється від 
інших зображень Богородиці, оскільки виступає у ролі войовниці, яка 
об’єднує в собі силу духу (віру, волю, честь). Така мудрість має орі-
єнтуватись на розмаїтті світу, його поліфонічності. Адже характер-
ною ознакою української індивідуальності в феноменології мудрості 
є толеранція з її прийняттям та розумінням чужих традицій. Саме 
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прагнення знайти компроміс між ворогуючими сторонами та потуж-
ні емоційні переживання при невдачі, що є також проявом прагнен-
ня до гармонії. « …Певна м’якість, що переходить у ніжність, толе-
рантність, поступливість — це риси, які утворюють сукупність ознак, 
для яких домінантною є саме потреба гармонії. Зазначена природна 
толерантність українця, в основному, проявляється у нас у політич-
ному житті, хоч це твердження, може, звучить парадоксально. Річ у 
тому, що у нас відомі нарікання на партійну коалізію, проте у нас аж 
ніяк партійні суперечки не є більші, ніж серед інших народів; коли 
ж ми, однак більше хворіємо з приводу цих непорозумінь, то це є 
доведенням нашої природної толеранції і прагнення до узгодження 
усіх» [295, c. 192]. Іншими словами, в українців, як і в європейців, 
існує прагнення до гармонії, що суттєво для феноменології мудрості. 
Але в українській національній ментальності (душі, характері) пе-
реважає захоплення гармонією. Це захоплення гармонією на рівні 
почуття відрізняє їх від європейської гармонії контрастів, що набу-
ває переваги раціонального (мислячого, розрахункового). Крім того, 
на відміну від народів Сходу в українців існує значне розмежування 
між розумом, волею та відчуттям.

У цьому сенсі захисна функція Богородиці — заступниці за рід 
людський, як її основна функція в Середньовіччі, викристалізовува-
лася на києворуському поприщі. В Київській Русі храми присвячу-
валися Богоматері — перша кам’яна церква (церква Богородиці (Де-
сятинна) 988 — 996 рр.) побудована Володимиром Святославовичем, 
надбрамна Благовіщинська церква на Золотих воротах (1037 р.), як 
символ спасіння во Христі, збудована Ярославом Мудрим.

«Своїми мудрими розмислами і законами Ярослав зміцнив укра-
їнську державу так, що сусідні чужі держави дбали про його приязнь 
і єдналися з його родом. Ярославові сини одружені були з чужозем-
ними королівнами, а дочки з королями. Його син Всеволод оженився 
з грецькою царівною; дочка Єлисавета вийшла заміж за норвезького 
короля Гаральда, а княжна Ганна — за французького короля Генрі-
ха ІІ. Сам Ярослав був одружений з дочкою шведського короля.

Перед смертю поділив Ярослав цілу Україну на окремі землі, 
або на так звані «уділи», і до кожного уділу призначив одного сина. 
Але наказав їм коритися владі найстаршого князя в Києві, а ним при-
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значив сина Ізяслава. Своєму внукові Ростиславові дав Галичину, і 
відтоді починається рід галицьких князів Ростиславовичів. З наді-
єю, що по нім буде Україна сильна й славна. Вмер Ярослав Мудрий 
взимку 1054 р., маючи 75 років. Його поховали в церкві св. Софії у 
мармуровій домовині» [42, c. 31].

Адже в окресленому розрізі правової держави природа людської 
свідомості містить своєрідний характер ідентичності (неповторності, 
унікальності, оригінальності), оскільки необхідно розширювати лек-
сико-семантичне навантаження світогляду на підставі знання як де-
термінуючої сили духовного капіталу. При цьому, слушною є думка 
вітчизняного філософа Івана Франка: « …наш думаючий мозок, що 
ж він інше, як не зв’язок тих же атомів кисню, вуглецюта інших еле-
ментів? — то гірка, важка мусить бути ся мрія-дума!.. А кожний з 
вас, хто, не раз коштом страшенного зусилля і коштом не одного іс-
нування найближчих нам людей, видобувся з того темного низу хоч 
трохи на вищий щабель, чи ж не почує не раз мимовільного жаху 
і болю на саму думку про той низ і про те, що, не будь сеї або тої 
щасливої обставини, він був би, може, й донині пропадав у ньому, 
темний, безпомічний, незвісний нікому, не чоловік, а частина мас 
людської?» [265, c. 108].

Ті ж визначальні принципи та механізми мудрості в правовій 
державі розвиваються французьким мислителем Дідро в праці «Сис-
тема природи»: « …природа наділила людині здатністю до відчуття і 
любов’ю до самої себе. Із цих характерних особливостей людини ви-
тікає її прагнення до насолоди і її страх перед стражданнями, оскільки 
образ думок визначається способом буття… Мета людини у відповід-
ній їй сфері буття — існувати і створювати власне існування щасли-
вим… Пристрасті та інстинкти необхідні для існування людини. Але 
вони при цьому підлягають керівництву розумом» [265, c. 222].

У контексті правової держави варто сказати, що мають право 
на існування елементарні замовляння, які вбачаються в українських 
колядках,  казках  про  тварин  як  глобально-ментальний  код  народ-
ної мудрості. При цьому трапляються дивні пісеньки, які співають 
герої, намагаючись упіймати одне одного. Так, наприклад, «Колобок», 
«Коза-дереза», «Івасик-Телесик», «Про вовчика-братика і лисичку-се-
стричку» тощо. У казці «Лисичка, котик і півник» простежується сво-



30

Ю.П.Лісовська, П.М.Лісовський, С.А.Подоляка

єрідне словесне змагання. Кожний персонаж виголошує свою магіч-
но-захисну або ж навпаки «приваблюючу» формулу, в якому добро 
перемагає зло. У Лисички це, за одним з варіантів: «Ходи, ходи, пів-
нику, до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиця», а у Пів-
ника — «То-ток, то-ток, не велів коток!» Проте, за одним з варіантів 
казки, у Лисички є й інші засоби, один з них — ще одне замовляння. 
І коли одне не спрацьовує, бо Півник відповідає своєю піснею-про-
тидією, вона застосовує інше [255, c. 35].

Про те, що своєрідність дитячого світобачення полягає в його 
динамічній цілісності, зазначали Ж.Піаже, Л.С.Виготський та інші 
видатні мислителі. Це світобачення мудрості стає основою творчих 
завершень за умови конструктивного розвитку уяви. Згідно з концеп-
цією філософа Е.В.Ільєнкова, творча уява характеризується глибин-
ним (сутнісним) реалізмом. Вона фіксує те, що існує в прихованій 
формі і може виявитись при певних умовах. Це може бути ледь ви-
ражена тенденція (нюанс, натяк, девіація), якій більшість людей не 
надає ніякого значення. Уява здатна відгадати в ній суттєву законо-
мірність, якій суджено здійснитись лише в майбутньому. Крім того, 
автентична мудрість свідчить, що підлітки з інтересом сприймають 
твори «наївного» мистецтва (Анрі Руссо, Ніко Піросманішвілі).

На наш погляд, в українських чарівних казках відкрите застосу-
вання словесних магічних формул зустрічається нечасто. Очевидно, 
йдеться про етичний бік, оскільки чаклування, з огляду християн-
ства, — тяжкий гріх, а чарівні казки з’явилися набагато пізніше, ніж 
ті казки про тварин, в яких відверте вживання магічних замовлянь.

У сенсі правової держави первісна магія як субстанційна скла-
дова мудрості наших предків невіддільна від образів могутніх магів, 
здатних впливати на явища природи й людей за допомогою незвичай-
них, надприродних сил. У багатьох народів маги були общинними 
лідерами, а то й племінними вождями. Серед найдавніших ритуалів 
виокремлюються магічні обряди, що забезпечували вдале полюван-
ня. Зображення таких обрядів доносить до наших днів мистецтво 
кам’яного віку Євразії. Інші обряди первісної магії булиспрямова-
ні на забезпечення родючості. З глибокої давнини для цих обрядів 
використовували різноманітні  зображення духів  і божеств з каме-
ню, кості, рогу, бурштину, дерева. Передусім це були вже згадувані 
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статуетки Великої матері — втілення родючості землі й живих істот. 
Значно поширені у багатьох народів світу магічні обряди викликан-
ня у Неба дощу так само покликані відпервісної магії, пережили віки 
і закорінилися в культурному спадку практично всіх народів світу.

Припускають також, що вже тоді первісні люди виявляли муд-
рість стосовно сонцестояння і рівнодення, оскільки з цими явищами 
пов’язані весняні повені і зміна сезонів погоди. Подальший розвиток 
спостережень за небом відбувся вже в ІV — ІІІ тис. до н. е., коли на 
добре зрошуваних родючих землях навколо великих річок Ніл, Тигр 
і Євфрат на Близькому Сході, Інд і Ганг на півострові Індостан, Ху-
анхе і Янцзи на Далекому Сході завдяки успіхам землеробства заро-
дилися давні цивілізації. Тому нагромадження астрономічних знань 
та їх використання стало одним з основних занять і езотерично са-
кральною прерогативою мудреців (зокрема, жерців). Іншими словами, 
ці найдавніші астрономи свої знання про небесні явища розглядали 
як успадковані з «темних», первісних століть історії своїх народів.

На наш погляд, відсутня ретельна наукова теорія правової дер-
жави щодо деяких проявів небесної активності. Так, наприклад, не 
до кінця зрозумілі причини вибуху наднових зірок, а також короткі 
спалахи гамма-випромінювання, що регулярно спостерігаються в різ-
них областях зоряного неба.

За цих умов, вивчаючи соціоантропогенезу правової держави, 
варто розглядати інституціоналізацію як сферу духовного вироб ниц тва 
стосовно систематизації знань про суспільну дійсність. Саме нау кове 
вирішення правової держави в духовній субстанційній основі є легі-
тимним визнанням. Тому наука як специфічний соціальний інститут 
у структурі соціального організму мудрості ініціює семантичне поле 
всесвіту і визначає його морфологічні та функціональні параметри.

У 60-ті роки минулого століття на новий рівень наукового піз-
нання правової держави виступила феноменологічна соціальна філо-
софія  та філософія  історії. Наукова цінність феноменології  як  су-
купність духовних феноменів полягає у здатності трансформувати 
ефірно субстанційні (першопочаткові) дії у різновид пізнавальної ді-
яльності людини. Таке переосмислення наукових понять ініціює ін-
телектуальна інтуїція як «вбачання» істини, її здатності само розкри-
ватися. За цих обставин варто зазначити концепцію проактивності.
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При цьому, за Гуссерлем, важливе місце посідає «інтенційна 
активність», «напруженість» свідомості, оскільки до інтенційної ак-
тивності мають відноситись діяльність органів чуття, уяви, фантазії, 
міфу як відповідного сенсорного світовідчуття. Саме інтенційність 
свідомості реалізується в серії конститутивних актів мудрості. Адже 
Гуссерль створює феноменологію як суто методологічне вчення, яке 
має за мету обґрунтування системи знання як такого, оскільки є без-
сумнівними аподиктичні — вихідні принципи. Тому Гуссерль розроб-
ляє в «Ідеях до чистої феноменології і феноменологічної філософії» 
новий підхід до методології — так звану «трансцендентальну фено-
менологію», духовним ядром якої є ідея «феноменологічної редукції» 
[75, c. 101].

За Гуссерлем, природне пізнання починається з досвіду і зали-
шається в досвіді. Отже, в тій теоретичній настанові, яку називають 
«природною», смисложиттєвий горизонт можливих досліджень по-
значений життєвим світом. Фактичний рух будь-якого людського до-
свіду такий, що він примушує наш розум виходити за межі речей, які 
дані наочно. Отже, можна слідувати сутнісно можливим варіантам 
мотивованих взвємозв’язків досвіду, іменований «дійсним світом». 
Це особливий випадок різноманітних можливих світів.

До вимог реалізації процедури феноменологічної редукції Гус-
серль відносить застосовувані ним і в попередній період процедури 
«утримування» від певних суджень про об’єктивне буття реального 
світу або математичний вислів «винесення за дужки» пізнавально-
го розгляду об’єктивного змісту реальності, так само як і психофі-
зичної (емпіричної) реальності власного Я (Еgo). Таку сукупність 
названих операцій іноді називають «психологічною редукцією», що 
містять у собі операції щодо отримання «ейдетичного» знання або 
«ейдетичної редукції».

За цих умов новим моментом виступає остання процедура — 
«трансцендентальна» (або «феноменологічна» редукція, в ході якої 
редукується (піддається «духу епохи», усувається від розгляду) не 
тільки  емпіричне Я  (емпіричне Еgo)  суб’єкта пізнання,  а й  увесь 
ейдетичний зміст пізнавальних операцій. Крім того, в процесі фено-
менологічної редукції елімінується сукупний сумнівний — неапо-
диктичний зміст пізнання, оскільки лишається тільки трансценден-
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тальний (або «чистий») суб’єкт (або «Я») і сам факт мого сумніву. 
Як вважає Гуссерль,тільки цей «феноменологічний залишок» здат-
ний продукувати статус аподиктичного (абсолютно безсумнівного) 
знання. Трансцендентальне Еgo, або трансцендентальний суб’єкт, є 
таке моє існування, про яке я нічого не знав до завершення процеду-
ри феноменологічної редукції. Це інтуїтивне, інтелектуально вира-
жене, самовідчуття «чистого» факту свого існування як інтенційний 
об’єкт мислення.

На наш погляд, феноменологічна редукція духовного капіта-
лу, що вбачає феномени життєвого світу, виявляє себе у хроноло-
гічній послідовності конститутивних актів, оскільки вони становлять 
інтенційний зміст феноменологічних об’єктів — феноменів. За цих 
обставин функціонування трансцендентального суб’єкта виявляє два 
моменти — часовий потік інтенційних конститутивних актів «чистої» 
свідомості  і корелятивні результати цієї комунікативної активнос-
ті — інтенційні об’єкти. Це означає, що феноменологія як система 
методологічного знання базується на онтологічній та гносеологічних 
основах. Тому Гайдеггер інтенційно скеровує на світ, буття не штучно 
відірвану від людини свідомість (перетворюючи її тим самим на аб-
страктно-логічний гносеологічний суб’єкт), а саму людську екзистен-
цію. Останнє і є реально-екзистенційним, онтологічним суб’єктом, 
«безоднею ніщо» у структурному змісті світу світу, «світлою плямою 
прозорості» в бутті. Феноменологічна методологія використовується 
Гайдеггером для «деструкції» раціоналістично-«метафізичної» карти-
ни світу й осягнення ірраціоналістського напряму. Адже сама інтен-
ційність свідомості є специфічним виявом екзистенційної природи 
людського буття, що ініціює в собі екзистенцію.

На феноменологію як на матрицю онтологічно різних позицій 
посилаються і М.Мерло-Понті, і А.Камю з варіантами екзистенцій-
ної філософії,  і  засновник французького персоналізму Е.Муньє,  і 
представники так званої «філософії духу» Л.Лавель і Р. ле Сенн.

Перенесення даної феноменологічної моделі мудрості на укра-
їнське підґрунтя правової держави у цьому вузькому значенні містять 
і перші вітчизняні наукові розробки стосовно такого його структурно-
го елементу як ідентичності [72, c. 35]. Однак, на нашу думку, дореч-
но утвердити тлумачення терміна «політика ідентичності», оскільки 
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ним досить точно і семантично виправдано охоплюється комплекс 
явищ, наукових і практичних проблем, що є актуальним для етапу 
становлення національної державності. Саме політика ідентичності 
уможливлює в собі органи державної влади. Політичні та громад-
ські рухи й організації, самоврядні територіальні, конфесійні, про-
фесійні та інші об’єднання громадян, духовна еліта, вчені, освітяни, 
різноманітні медіа, а також впливові фінансові та економічні струк-
тури.

У цьому значенні політика ідентичності може бути за своїм 
типом креативною. Важливість такої політики ідентичності серед 
інших сфер суспільного управління та державної політики визнача-
ється функціями, які виконує механізм національної ідентифікації в 
системі суспільної організації та саморегулювання. Основними ком-
понентами такої організації є: морально-ціннісна інтеграція суспіль-
ства, що забезпечує стабільність суспільних зв’язків та надає відчут-
тя захищеності кожному члену суспільства.

Таким чином, сьогодні в правовій державі має панувати такий 
креативно-творчий дух часу, в якому пропонується відмовитися від 
ідеологічного протистояння і зосередити увагу державності й гро-
мадськості на вирішенні прагматичних завдань узгодження розумін-
ня критеріїв національної приналежності та імперативів суспільної 
поведінки.

З огляду на це, онтологічною основою інституціоналізації є 
смислогенез, котрий через освіту як механізм самовиявлення, само-
вираження створює «дух епохи», на якому базується правовий тип 
культури виробництва, спілкування як «гра грою відповідних грав-
ців». Цей правовий тип культури в соціальному організмі мудрості 
реалізується у системі вищої освіти як суспільно визначена вимога, 
норма, стандарт тощо.

На практиці підвищення якості та потужності процесу смис-
логенезу на планетарному рівні спричинилося до того, що наприкін-
ці ХХ ст. «дух епохи» змінився на якісно інший ступінь розвитку, 
збудивши ментальні засади етносу і сформувавши специфічний «дух 
народу».

Оскільки правові зміни відбувалися не в матеріальній сфері, а 
у сфері духовного виробництва, світова соціальна криза «закономір-
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на» застала «пересічну» людину непідготовленою. При цьому, варто 
в контексті правової держави згадати своєчасне попередження Геге-
ля про те, «що якщо тільки дух народу підноситься на вищий рівень, 
усі моменти державного устрою, що пов’язані з попередніми рівня-
ми його розвитку, втрачають усталеність, вони повинні занепасти, 
і неіснує сили, здатної  їх утримати» [62, c. 79]. Саме йому, «духу 
епохи», повинна відповідати виробнича діяльність вищої школи. Цю 
думку виразно окреслив В.П.Андрущенко, який, виступаючи на за-
гальноукраїнському методологічному семінарі Академії педагогіч-
них наук України та Інституту вищої освіти з проблеми «Філософія 
освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи» [262, c. 48].

На наш погляд, наука, освіта та виховання є «духом епохи» в 
інституціональній формі мудрості, що визначає співрозмірність лю-
дини з правомірною епохою. Такий «дух епохи» в правовій державі є 
фундаментальним узагальненням наукових доробок, з огляду на які 
людство вибудовує свою соціальність, проектує майбутнє, готує до 
гідного життя підростаюче покоління.

Сьгодні інституціоналізація з боку науки значною мірою роз-
горнулася саме в  інформаційних технологіях. З огляду на цю ін-
фор маційну фазу інституціоналізація, зокрема вищої освіти, готує 
про  фесійні кадри. Виконує функцію забезпечення належного інте-
лектуального рівня сучасного виробництва. Іншими словами, зміни 
в духовному житті країни повинні підвести природним шляхом її 
вищу школу до фундаменталізації освіти на основі духовної єдності 
її технічної, природничо-наукової та гуманістичної складових. Для 
цього треба затребувати до органічного стану цілісну систему пра-
вових знань. Розпочати в цьому відношенні необхідно з обґрунту-
ванняуніверсальної моделі гармонійного світу. Адже людина повин-
на в першу чергу духовно, на підставі знань та життєвого досвіду, 
відчути зв’язок з космосом, таким чином входячи в ноосферу. Цей 
тип зв’язку осягається сучасною наукою через визнання екологічно-
го імперативу.

Безперечно, необхідна практична реалізація тріади «екологічне 
виховання — екологічна просвіта — екологічна освіта». Усі компо-
ненти цієї тріади тісно взаємопов’язані, становлять основу форму-
вання екологічного (космічного) світогляду, що базується на усвідом-
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ленні необхідності збереження оптимального для життя середовища, 
яким є біосфера Землі. За цих умов створюються перші кроки для за-
селення космічного просторунавколо планети Земля. Тому інституці-
оналізація вищої освіти повинна готувати саме духовну людину як 
мудреця добрих справ, суттєвих для правової держави.

До морфологічного напруження в правовій державі призводить 
необхідність диверсифікації типів університетів і не лише за сфера-
ми професійної підготовки, а й за об’єктом університетської освіти. 
Як висновок необхідно зауважити, що суперечності морфологічного 
походження полягають у наявності або відсутності певних елемен-
тів у структурі вищої освіти. Вирішення цих суперечностей полягає 
в річищі створення новітніх освітянських новоутворень у структурі 
системи вищої освіти або розширення функціональної палітри вже 
існуючих елементів. При цьому, функціональнірозлади в інституціо-
налізації вищої освіти можна усунути шляхом активної та цілераціо-
нальної діяльності системи управління країни.

Таким чином, наукове визначення поняття «правова держава» 
по в’я зане зі смислогенезом як всебічним явищем земного, так і кос-
мічного походження, незалежно від  суб’єкта  історичної дії. Саме 
правова інституціоналізація науки, освіти та виховання здатна інте-
груватись у феноменологічний процес мудрості як єдиний соціальний 
організм, що із добротними намірами духовних феноменів має транс-
формуватись в континентальну та планетарну цілісність.

Мудрість народу як правова субстанція історичного процесу
У сучасну добу глобалізації, коли суспільні відносини недостат-

ньо взаємно згармонізовані, відбуваються певні антиподні механіз-
ми в самому енергетичному процесі. За цих умов ефірна субстан-
ція виступає діалектичним джерелом природного розвитку людини. 
Такий стан і форма ефірної субстанції як першооснови живого в су-
щому накладається на природу. В основі субстанційності людського 
(розвитку ідеї, думки) як живої розумної істоти є біосоціальність, що 
виступає в такому контексті за своєю внутрішньою будовою мозку 
як природний «штаб». В цьому ефірному просторі біологічна орга-
нізація клітини значною мірою «купається» у водному сполученні, 
оскільки розповсюджує спадкову інформацію, таким чином народжу-
ючи рух субстанційно живих мікроорганізмів.



37

Правова держава:історія, теорія, методологія

При цьому варто довести, що саме мудрість народу становить 
правову субстанцію історичного процесу. В цьому сенсі необхідно 
говорити про субстанційну природу народу, розпочинаючи з кате-
горії «субстанція». Слід звернути увагу на те, що ставлення до цієї 
філософської категорії ніколи не було одноманітним. Так, Ф.Бекон 
говорив, що такі поняття як «субстанція», «якість», «дія», «страж-
дання», «буття» та інші не можна називати гарними [48, c. 389]. Інші 
користуються нею, починаючи від Аристотеля, і досягають цю кате-
горію як безмістовну і разом з тим користуються нею.

В феноменологічному контексті мудрості є підстави викорис-
товувати категорію «субстанція», оскільки це не якась нерухома 
пер шооснова життя, а навпаки — вона рухлива внаслідок своєї су-
перечливості як основа всього сущого. Субстанція, за Дж.Локком, є 
загальна основа бога, духів і тіла, які є різноманітними модифікація-
ми [158, c. 36]. Як вважав Б.Спіноза «субстанцію необхідно називати 
тільки те, що є вічним, незалежним від усякої вищої причини, те, що 
існує само собою і за необхідності. Ця єдина неподільна субстанція 
не тільки наділена нескінченною силою досконалостей, але й видо-
змінюється нескінченно [89, c. 213].

Із приведених думок світових філософів вочевидь витікає, що 
субстанція — це така основа, яка становить активно діючу сторону 
того чи іншого явища або прогресу. В цьому розрізі вона рельєфно 
відрізняється від матерії, що є об’єктивною реальністю. Іншими сло-
вами, субстанція є суб’єкт, а матерія — об’єкт.

Згідно з Г.Лейбніцем: « …кожна наука має своїм предметом суб-
станцію [157, c. 142]. На нашу думку, філософ нараховує дві точки 
зору на природу субстанції. Згідно з першою точкою зору, кожна суб-
станція, включаючи душу і навіть самого Бога, є тілесне. Інакше ка-
жучи, вона складається із матерії або робочої маси. Інші вважають, що 
існують і безтілесні субстанції, що людські душі безтілесні, що Бог — 
це душа або найвища світова сила, навіть, якщо бажаєте, причина 
самої матерії [157, c. 152]. Субстанція може виникати тільки шля-
хом творення і зникати тільки шляхом знищення. Неможливо поді-
лити субстанцію на дві, або з двох зробити одну і, отже, кількість 
субстанцій не може збільшуватися, а ні зменшуватися природним 
шляхом, хоча вони часто підлягають перетворенням. Окрім цього, 
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кожна субстанція ніби є земним світом і дзеркалом бога або всього 
універсуму, який кожна субстанція відображаєпо-своєму. Універсум 
помножується стільки разів, скільки існує субстанцій [152, c. 117].

Субстанція має свою природу і складається із сукупності всіх 
властивостей, які становлять основу будь-якого матеріального чи духов-
ного предмету. Кожна субстанція є в деякому роді особливий світ, неза-
лежний від усього іншого, крім Бога [152, c. 138]. До загальних влас-
тивостей субстанції належать: рух, мінливість, простір, час та сталість.

На наш погляд, субстанція — це поняття, що позначає осно-
ву, творчу силу всього існуючого. Погляди філософів розходилися 
швидше не в загальному визнанні цієї категорії, а в її конкретному 
використанні. Так, Г.Гегель вважав, що «духовний світ є субстанцій-
ний світ» [60, c. 354]. Відмовляючи фізичному світові в субстанцій-
ності, Г.Гегель вважав, що субстанція є, по-перше, духовна основа, 
по-друге, розумова основа і, по-третє, діяльнісна основа. Не поділя-
ючи гегелівської думки стосовно того, що фізичний світ не має суб-
станційної основи, необхідно припускати наявність методологічного 
потенціалу категорії субстанції.

Субстанційна якість є внутрішнє необхідне відношення. Ця геге-
лівська думка отримала глибокий розвиток у філософських поглядах 
К.Маркса, який писав, що субстанційна якість є тільки внутрішньою 
необхідністю [167, c. 322]. Як необхідне внутрішнє відношення, суб-
станція є нескінченною сутністю, яка виявляється в кінцевих речах. 
Субстанційне відношення є відношенням нескінченного і скінчен-
ного, сутності та явища, загального і окремого тощо.

На тотожність субстанції і предмета з його діями і функцією 
звертав увагу Б.Спіноза. У більш повному і всебічному вигляді цю 
ідею розвинув К.Маркс. Він підкреслював, що дія є «вищою функ-
цією» предмета або явища. Тому спосіб дії, руху або існування пред-
мета чи явища збігається з  їхньою сутністю. Термін «субстанція» 
позначfє дійовий початок. Здібність діяти властива кожній субстан-
ції, і із неї завжди народжується деякий рух.І тому сама тілесна суб-
станція (рівно як і духовна) ніколи не перестає діяти [167, c. 241].

Субстанція має певні властивості. Це, перш за все, такі власти-
вості, як загальність, суттєвість, активність. При всіх розбіжностях в 
означенні субстанції ні у кого невикликає сумніву те, що субстанція 
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відбиває загальність. У «Філософському енциклопедичному словни-
ку» міститься означення категорії субстанції як об’єктивної реаль-
ності, як матерії в аспекті єдності всіх форм її руху, як граничної 
основи, завдяки якій чуттєва різноманітність і мінливість властивос-
тей зводиться до чогось постійного, відносно нерухомого і самостій-
но існуючого» [258, c. 458].

Не можна сказати, що наведене означення субстанції є найдо-
сконалішим, оскільки виконане в  аспекті моністичної філософії. 
Саме таке означення субстанції є позитивним посилом в книгах з 
матеріалістичної філософії, де в одному місці субстанція трактуєть-
ся як «найглибша сутність буття», як єдина основа всіх матеріальних 
утворень, завдяки якій вони «органічно пов’язані між собою, пере-
ходять одне в одне і в своїй сукупності утворюють цілісну систему. 
Але в цих означеннях, на наш погляд, ні слова не сказано про те, 
рухома чи нерухома ця першооснова. Не витримує критики, на наш 
погляд, позиція, згідно з якою субстанція зводиться до якогось ма-
теріального предмету. По-перше, субстанція не може розглядатися 
лише як матеріальний предмет, а по-друге, виглядати як нерухома 
першооснова. Таке поняття субстанції нагадує платонівські «ідеї», 
що знаходяться в «наднебессі» нерухомо і разом з тим становлять 
першооснову всіх рухомих предметів, явищ, процесів.

У цьому плані необхідність застосування субстанційного ана-
лізу до розробки теорії правової держави диктується низкою чин-
ників. Адже субстанція є вираження і приближення до абсолютного 
значення предмета, яке конкретизується і поглиблюється сумою від-
носних істин, оскільки субстанційне визначення сутності правової 
держави досягається способом її активної дії.

Особливу увагу привертають до себе положення Д.Дідро про 
те, що людина складається із двох різних субстанцій (тілесної і ду-
ховної), що рух атомів породжує субстанцію, що якби субстанція 
була безтілесна, то її носії не мали б ні почуттів, ні сприйняття, ні 
задоволення, ні гіркоти.

Крім того, у сучасних умовах духовного відродження зростає 
інтерес до проблеми розвитку та історії духовної культури як домі-
нанти життєтворення правової держави. У цьому сенсі варто ре-
тельно зупинитись на головних гіпотезах, які пояснюють механізм 
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біосоціалізації, але спочатку варто стверджувати позицію щодо тео-
рії біологічного прогресу. Оскільки значною мірою поширена думка, 
згідно з якою соціальність виникає на певному етапі прогресуючого 
біологічного розвитку видів тварин. Коли мова заходить про розви-
ток, у нашому конструкті це розвиток біосоціальності, то інтуїтивно 
його розуміють як прогресивне ускладнення, яке повинно «накла-
дуватися» на відповідне ускладнення біологічних форм. Виконання 
такого підходу суттєво веде до спроб об’єднання двох напрямків про-
гресивного розвитку, коли більш складній органічній структурі від-
повідає більш вдосконалена соціальна.

Ретельне вивчення філософсько-правового аспекту біосоціаль-
ності можливе із залученням таких понять, як аналогія і гомологія. 
Часто фіксована подібність у структурі тваринних спільнот ігнору-
ється як неможлива через те, що ці спільноти утворені представни-
ками різних філетичних таксонів. У зв’язку з цим суттєво нагадати, 
що ієрархія організмів, запропонована різними авторами (Арістотель, 
К.Лінней), є абстракцією і мобілізована показати «прогресивний» 
розвиток живих істот від простих форм до людини або навіть до Бога, 
якщо такий знадобиться. З огляду на це можна до безкінцевості мно-
жити подібні приклади, проте потрібно звернути увагу на головні ви-
сновки: 1) немає критеріїв складності організмів та їхньої прогресив-
ності; 2) отримані в останній час експериментальні дані ігнорують 
старі уявлення про прогресивний устрій деяких груп тварин.

В контексті правової держави вивчення біосоціального еволю-
ціонізму духовного капіталу мудрості людини примушує звернутися 
до загальних уявлень про розвиток органічного світу. В контексті 
природничо-історичного походження виокремлюють дві важливі кон-
цепції — монофілізм і поліфілізм. Коротко відзначається, що моно-
філізм — виникнення організмів від загального пращура, а поліфі-
лізм — виникнення нових таксонів від деяких пращурських форм.

Головною точкою зору в правовій державі на сьогодні є моно-
філітична позиція. Її логічним завершенням є згадана вище ієрархія 
живої природи. Використання цього витоку для аналізу біосоціаль-
ності призводить до того, що при описуванні подібних форм нам до-
водиться говорити про аналогії, тобто про зовнішнє за схожістю як 
прояв біологічної спільноти.
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Опертя на монофілізм призводить до необхідності формувати 
праову систему, що відображає ускладнення і розвиток анатомо-фі-
зіологічних структур, а не еволюцію біосоціальності. В силу цього 
постаєправове питання: як загалом можна «зв’язати» форму біосо-
ціальності з рівнем біологічної організації? Як порівняти соціаль-
ність бджоли і горили, виходячи з того, що перша належить до типу 
безхребетних, а друга — до типу хребетних? Головною відмінною 
рисою хордових  є  наявність  хребетного  стовбура,  хорди. Якщо у 
бджоли немає систематично більш «вищої» ознаки — хорди, то чому 
вона повинна володіти соціальністю (соціальною, а не біологічною 
формою організації) нижчого рангу? Хорда надає (якщо загалом дає) 
її носіям анатомно-фізіологічну вагомість і ніяк не може впливати на 
соціальність тварини.

Використання поняття «аналогія» дає змогу відкрити діалек-
тику внутрішнього і зовнішнього при формуванні біосоціальності. 
Якщо ми передбачимо, що її поява є наслідком гомології, тоді можна 
стверджувати: виникнення біосоціальності було  закладене в  гене-
тичній (внутрішній) програмі і просто реалізувалося за певних умов. 
Навпаки, якщо ознака є аналогічною, тоді можна передбачити, що 
її поява викликана дією зовнішніх чинників і не залежить від вну-
трішньої, біологічної організації. У такому випадку пошук причин 
біосоціальності пов’язаний: у першому випадку — з біологічним 
«устроєм» виду; у другому — з дією певного зовнішнього чинника. 
На наш погляд, вказівки на аналогічність дуже поширені у біології 
при описі джерельних форм, але майже відсутні при аналізі психо-
логічних і соціальних феноменів правової держави.

Таким чином, підводячи короткий підсумок вищесказаного, не-
обхідно підкреслити: по-перше, при поясненні біосоціальних форм 
організації у безхребетних і хребетних тварин необхідно враховувати 
їхню приналежність до різних філетичних угруповань; по-друге, роз-
виток біосоціальності відбувався паралельно (усуспільненість бджоли 
не є гомологічною спадковістю усуспільненості приматів); по-третє, 
використання методу аналогій дає можливість «згладити гострі кути», 
які виникають після прийняття теорії біологічного прогресу. Відіграю-
чи домінуючу роль на ранньому етапі становлення теоретичної біоло-
гії, ідея прогресу має бути переосмислена з позиції сучасного пізнання, 
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оскільки шаблонне її використання веде до несуттєвого повторення 
гіпотез, які першопочатково закладені самою концепцією прогресу.

У розрізі правової держави вияв незалежного характеру соціа-
лізації дає можливість сформулювати такі передбачення:

1. Соціалізація має коригуючий правовий характер і її походжен-
ня пов’язане з необхідністю прилаштовуватися до умов зовнішнього 
середовища.

2. Для розуміння специфіки механізму організації тваринних 
усуспільнень потрібен аналіз їхньої адаптивності.

3. Якщо біоусуспільнення фіксуються в різних таксономічних 
групах, то суттєво передбачити, що вони організовані згідно з рубіж-
ним принципом.

4. Якщо організація біоусуспільнень дає певну селективну ко-
ристь, то розвиток таких істот повинен йти в напрямку появи нових 
механізмів організації, що надає зростанню щаблю конформізму 
(при лаштованості), що певною мірою містить у собі концептуальну 
модель «біосоціонавігації».

На наш погляд варто було б умовно виокремити три групи со-
ціальних тварин і запропонувати розділити їх на два типи — при-
роджені і набуті. Виходячи із своїх міркувань про те, що соціаль-
ність є іманентною властивістю, яка притаманна органічній матерії, 
вона відокремлює спільноти, утворені в результаті: а) харчування; 
б) сприймання; в) розвитку взаємодії. Спільноти, утворені по пер-
шому типу, складаються з коралів, поліпів тощо. До другого типу 
відносяться спільноти безхребетних і хребетних.

Нижче подаються головні концепції, які відображають станов-
лення і розвиток біосоціальної форми організації тваринних спільнот. 
Концепція біосуспільства як розширеної сім’ї головний наголос спря-
мовує на розгляд генетичного сходження між членами біосуспільств, 
щаблів їхньої єдиної дії у вирощуванні нащадків. Використання цього 
підходу показує, що спільноти-колонії розкривають у собі агрегацію 
елементів, які утворилися в результаті ділення клітки-засновниці біо-
спільноти. Іншими словами, це клон кліток, пов’язаних генетичним 
і функціональним зрощенням.

Аналіз спільнот комах показує таке: 1) високий рівень подіб-
ності особин у спільноті; 2) спільноти складаються з генетично по-
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дібних особин; 3) усі члени таких утворень є прямими нащадками 
обмеженої кількості особин.

Теорія розширеної сім’ї несе в собі появу біосоціальності за 
такою схемою: 1) поява нащадків; 2) прояв істинного піклування про 
нащадків; 3) участь нащадків у формуванні і культивації нових ге-
нерацій; 4) перекривання деяких генерацій. Таким чином, біоспіль-
нота виникає в результаті ускладнення відносин між батьківськими 
особинами та їхніми прямими нащадками. Як певну модифікацію гі-
потези розширеної сім’ї можна розглядати концепцію материнського 
маніпулювання, згідно з якою батьківські особини першочергово по-
роджують стерильних нащадків, що спонукає їх у наступному інте-
груватися.

Теорія надорганізму
Неодноразово ідея надорганізменного формування спільнот ви-

користовувалася для пояснення суспільної організації в тваринному 
світі. Найбільш цілісно вона розроблена для суспільних комах. Вва-
жають, що вперше описав сім’ю комах як надорганізм В.Венлер у 
статті «Колонія мурашок як організм». Автор передбачав, що спіль-
нота аналогічна за своєю будовою і виконавчим функціям багато-
клітинного тваринного організму. Також його бачення зводилось до 
таких положень: 1) одна особина спільноти є аналогом однієї кліти-
ни багатоклітинного організму; 2) в надорганізмі особини спеціалі-
зовані на виконання певних функцій, які аналогічні системі органів і 
тканин цілісного організму; 3) існує інтеграційна система передаван-
ня інформації; 4) надорганізм і організм мають індивідуальні риси; 
5) розмноження відбувається внаслідок розвитку генеративної тка-
нини – аналогу репродуктивних особин; 6) надорганізм проходить у 
своєму розвитку всі стадії, притаманні організму, тобто народження, 
зростання, розвиток і відмирання. Незважаючи на наочну простоту 
і високу міру аналогії, варто відзначити, що концепція надорганізму 
має і свої недоліки. Так, вважають, що особини спільноти не цілком 
генетично ідентичні порівняно з клітинами багатоклітинного орга-
нізму [29, c. 78].

Підбиваючи підсумки теорії надорганізму, необхідно підкрес-
лити таке: 1) цю концепцію неодноразово залучали для аналізу со-
ціальних явищ, а тому вона цілком суттєва для опису феномена біо-
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соціальності; 2) концепція надорганізму може бути розглянута як 
невід’ємний атрибут цілісного, холістичного підходу; 3) уявлення 
про спільноту надорганізму дає можливість підійти до неї як до іє-
рархічно організованої системи, утвореної з однорідних елементів; 
4) надорганізменний підхід відображає єдність органічного світу від 
клітинних до соціальних форм.

Ця концепція витримана у річищі соціобіологічного підходу. 
Отже, під біоспільнотою ми розуміємо сукупність взаємодіючих між 
собою організмів одного виду з функціональною диференціацією і 
спеціалізацією, пов’язаних високим рівнем генетичного зрощення і 
організованих в ієрархічну структуру.

Адаптивний характер біосоціальності
Як підкреслювалось, існують дві тенденції при розгляді біосо-

ціальності — соціальність як іманентна властивість і як епіфеномен. 
Більш поширені уявлення про соціалізацію як епіфеномен, тобто як 
надфеномен, який виявляється у формі «надбудови» до біологічного. 
Для такої соціальності прийнято вказувати на селективну користь. 
Так, можна зустріти такий список: 1) захист від хижаків; 2) захист 
від умов середовища; 3) підвищення життєдіяльності, виживання; 
4) підвищення ефективності харчування; 5) займання нових еколо-
гічних ніш; 6) підвищення ефективності розмноження; 7) стабіль-
ність популяції; 8) зміни умов середовища.

Соціалізація, розгортаючись під дією природного відбору, являє 
собою «останній шанс» недієздатних організмів для виживання. Вона 
створює нову цілісність для боротьби за виживання, знижуючи інтен-
сивність індивідуального відбору. Як зауважує Е.Н.Панов: «В рам-
ках соціобіології соціальність тлумачать як деяке новоутворення, що 
виникає на певній стадії еволюції тваринного світу». Він же вказував 
на те, що рівень узгодженості соціальних груп знаходиться на рівні 
особин. Іншими словами, спільнота неодмінно адаптована до середо-
вища, як і пара або індивід.

Застосування гіпотези компенсаторного характеру біосоціалі-
зації дає можливість зрозуміти причину такої форми організації. На 
противагу важко пояснити, для чого виникла «необхідність» інтегру-
ватись  в  спільноті,  якщо  нове  утворення  такою  самою мірою  адап-
товане в спільноті як особина. Адже соціогенеза сприймається як 
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перехід від одиничної стадії до спільноти, при якому індивід «жерт-
вує» своїми інтересами з метою підвищення налаштованості групи. 
Тоді неможливо уявити, для чого необхідно жертвувати на користь 
аналогічною мірою налаштованого утворення. Суттєво осмислити, 
що неадаптовані індивіди «змушені» жертвувати, щоб кріз призму 
сукупної, групової узгодженості вижити в конкурентній боротьбі.

Згідно з М.Тінбергом [29, c. 123], який розглядав організм як 
«наділену» функціональністю сутність, можна зрозуміти, що колонія 
Volvox є спільнотою. Міра інтегрованості клітин у цьому контексті є 
невагомою і тому недієздатна до самостійного функціювання, тобто 
є «неділенням» або індивідом-організмом.

Поява біосоціальної форми організації живої матерії має адап-
тивний, компенсаторний характер, оскільки біосоціалізація виникає 
в результаті пристосування до середовища непристосованих індиві-
дуально осіб і розгортається під дією механізму природного відбору.

Соціалізація створює новітню цілісність у боротьбі за виживан-
ня. Вона анулює протиріччя міжіндивідуального відбору й інверсує 
його на груповий. Соціалізація як компенсаторний процес виникає 
внаслідок глобальних антропоморфозів Життя — це поява багато-
клітинності і статевого розмноження, воно має характер прилашто-
ваності до цих явищ. Наприклад, спільноти-колонії виникають як 
один з можливих варіантів відповіді на антропоморфоз у формі появи 
багатоклітинності.

Зазначається, що соціогенеза прямує магістраллю репродук-
тивності стерілізації частини спільноти. В результаті цього процесу 
відбувається розмежування особин на дві групи — репродуктивних 
і соматичних тварин. Тому на ранніх етапах соціалізації в спільно-
тах-колоніях відбувається втрата певною частиною одноклітинних 
елементів здатності до реалізації, досягаючи епіцентрального роз-
галуження у соціальних комах.

При цьому, простежуються три послідовних етапи подібно-
го репродуктивного розділення: генетичний контроль, контроль на 
рівні ембріогенези і «поведінкова стеріалізація» дорослих особин. У 
спільнотах хребетних також виокремлюються елементи репродук-
тивної стеріалізації. Ці спільноти змушені інверсувати «зайвих» або 
періферійних самців. У хребетних домінантне розмноження «репро-
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дуктивного ядра» і звільнення молодих самців призводить до фор-
мування соціальної групи особин як елементів із спадкових тварин.

Належне правило біосоціалізації — звільнитися від зайвих сам-
ців, тобто обмеженого статевого процесу. «Ідеал» біоспільноти — 
партеногенетичне повторення одиничного організму в нащадках. Не-
обхідно ствердити, що за результатом репродуктивності стерілізації 
і функціональної спеціалізації виникає залежність особин одна від 
одної, коригування їх до інтеграції. Понад те, на прикладі розвитку 
робочих особин у спільнотах комах можна говорити про те, що са-
миця-засновниця штучно «закладає» функціональну неповноцінність 
потомства як інтегрування спільнотою. Іншими словами, самиця-за-
сновниця, не здатна до самостійного функціювання, повторює себе в 
нащадках, забезпечуючи економічне функціювання

Біосоціоеволюціонізм в боротьбі за обмежені ресурси
Життя загалом розглядається як боротьба за речовину, тобто 

ресурси. Так, Дж.Бернал відзначає, що обмін речовини з навколиш-
нім середовищем є одним з основних критеріїв живого, перманент-
но пов’язуючи енергетичні ресурси та органічну еволюцію в своїй 
праці.

В контексті розвитку органічної речовини, А.Роув [29, c. 134] 
пропонує головні правила біосоціоеволюціонізму: 1) вся енергія над-
ходить від сонця і акумулюється рослинами; 2) життя є процес зго-
ряння палива; 3) паливо діференцюється між організмами через дже-
рельні мережі; 4) головний закон життя — конкуренція, тобто ресурси 
є обмеженими. Понад те, існує позиція, згідно з якою «загалом живу 
речовину можна розглядати як єдиний каталізатор, здатний самостій-
но синтезуватися в процесі каталізованої реакції акумуляцією енер-
гетичного потоку внутрішньо живої системи» [29, c. 135]. Звідси ви-
пливає, що проблемі боротьби за ресурси відводиться знач не місце в 
системному аналізі виникнення і розвитку органічних систем.

Для того, щоб звільнитися в семантичній двосмисленості тер-
міну«ресурси», підкреслимо, що під ним ми розуміємо не тільки 
асимулюючу рідину, але й множину інших, біологічно значимих 
чинників, таких, як: статеві партнери, сприятливі умови середовища, 
територія тощо. Інакше кажучи, ресурси — це біотичні, абіотичні і 
«соціальні» чинники, що необхідні особині.
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Варто відповісти на питання: чи можна розглядати боротьбу за 
ресурси як умову появи біосоціальності, досліджуючи вплив такої 
конкуренції на органічну еволюцію? Для цього розглянемо суттєву 
модель виникнення життя на тлі боротьби за ресурси.

Кількість протобіологічної речовини, що синтезується хімічним 
шляхом після початку органічного синтезу, поступово скорочувалася, 
що змушувало перші «організми» на ранніх етапах еволюції вести ак-
тивну боротьбу за ресурси. Такий початок еволюції А.Роув характери-
зує так: «У протоорганізмів було достатньо харчів… і у них не було 
супротивників у боротьбі за існування» [29, c. 137].

Вичерпування первинної речовини змушує протоорганізми (ге-
теротрофи) шукати нові джерела отримання енергії. Такий стан справ 
можна розглядати як першу кризу в історії розвитку життя, проти-
річчя між обмеженими ресурсами та їх реалізаторами. Перші прото-
організми знімають це протиріччя шляхом: 1) переходу на інше дже-
рело отримання енергії (бродіння, хемосинтез тощо); 2) переходу до 
автотрофних джерел з отриманням здатності до самостійного синтезу 
органічної речовини з неорганічної; 3) переходу до хижацтва, тобто 
вживання інших організмів для своїх потреб.

Боротьба за ресурси була не тільки «стимулом» до утворення 
і зростання первинних організмів, вона підштовхувала їх до однієї з 
головних функцій життя — самореалізації. Механізм «соматичного 
розриву» вспадкував дуплікації клітин на ґрунті генних елементів. 
При цьому необхідно підкреслити, що частково такий спосіб реалі-
зації зберігається у сучасних організмів, де відбувається обмін гене-
тичним матеріалом, що має закономірно випадковий характер і про-
диктований ДНК і відсутністю коацерватних краплин.

Таким чином, концепція боротьби за ресурси є суттєвоюв пра-
вовій державі для пояснення механізму зародження і першопочат-
кового розвитку біологічних форм. У сучасній біології і філософії 
складається спотворене розуміння еволюції, розглянутої як процес 
цілеспрямованого прогресу. Іншими словами, прилаштовуються вже 
прилаштовані, де застерігають відносний регрес паразиткових видів 
як «спростування» прогресивних форм.

Погляди В.А.Бердникова полягають в тому, що ділення на «ви-
щих» і «нижчих» є умовним, але більшість сучасних дарвіністів звер-
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таються з розумінням «прогресу». Зміна одних видів на інші ще не 
дає права говорити про прогресивність останніх. Можливо, це тіль-
ки проста «зміна» одних форм на інші форми, оскільки біологічна 
еволюція являє собою зміну форм, де відсутні «добрі» та «погані». 
Ідея прогресу непрямолінійно вказує на присутність кінцевої при-
чини розвитку — появи більш сучасних організмів, не втрачаючи 
чинників змінюваного середовища.

Ч.Дарвін також метою боротьби за існування розумів саме бо-
ротьбу за ресурси, ґрунтуючися на концепції Мальтуса, який ствер-
джував причину відбору, що є «постійною тенденцією всіх тварин 
розмножуватися над кількістю харчів, приготованих для них». Клю-
човим моментом дарвінівського природного відбору є чинник пере-
населення, тобто протиріччя між кількістю осіб і доступними ресур-
сами, які стримують прогресивність розмноження. Така боротьба за 
існування виникає в результаті обмеженості ресурсів.

Л.С.Берг, критично розглядаючи підхід Ч.Дарвіна, неодноразо-
во вказує на тавтологічний характер поняття «боротьба за існування», 
який трактується через рівень виживання нащадків і успішності роз-
множення. Але за нормальних умов існування одна особа в процесі 
споживання залишає тільки одного нащадка, оскільки у противному 
випадку мало б місце прогресивне зростання кількості популяції, що 
не відповідає дійсності. На наш погляд, саме Ч.Дарвін «привніс» бо-
ротьбу за існування в природу, а не «вичитав з неї», або привніс ха-
рактеристики, притаманні людському суспільству, в органічний світ. 
Тому виникає необхідність у зворотній «перевірці» тези «про бороть-
бу за існування», яка полягає в «навігації» чинника конкуренції між 
організмами в рамках біологічного підходу як інтегративного поняття.

Акцентуючи увагу на терміні «боротьба за ресурси», необхідно 
підкреслити суттєвість біоспільноти (або біосимбіозу) в результаті 
боротьби всіх проти всіх, а не через об’єднання на ґрунті взаємної 
корисності. Цілком правильно, що еволюція є зміною неприлашто-
ваних на інтегрованих в надіндивідуальні утворення — симбіози або 
спільноти. Іншими словами, вільна від інших організмів однорідна 
речовина в природі не існує, оскільки є абстрактне породження на-
шого розуму в результаті активного зростання кількості нейронів у 
структурі свідомості.



49

Правова держава:історія, теорія, методологія

Таким чином, органічна еволюція — це еволюція послідовних 
симбіозів, умовною вершиною яких є спільноти або «симбіози» ба-
гатоклітинних. Застосовуючи поняття боротьби за існування, немож-
ливо адекватно пояснити виникнення симбіозів. У класичному розу-
мінні природний відбір селектує найбільш узгоджених, тобто тих, хто 
залишає максимальну кількість потомства, хоча статевість та обсяг 
споживаних ресурсів при симбіозі нижчі, ніж сумарна теоретична ве-
личина цих показників у відповідних межових формах.

Завершуючи огляд взаємовідносин біосоціальності та чинника 
боротьби за ресурси, є сенс тлумачити виникнення біосоціальності 
як формат розв’язання протиріччя між кількістю особин та досягне-
ними ресурсами в змістовому обмеженні споживання.

Як загальні висновки варто виокремити такі. По-перше, біосо-
ціалізацію необхідно розглядати в контексті загального процесу роз-
витку життя на ґрунті загальних механізмів. Адже вона є необхідною 
умовою розвитку біологічної еволюції і надає можливість її розвитку 
як зв’язку між неорганічною та органічною речовиною в єдиному 
процесі обміну, притаманного біосфері.

По-друге, однією з причин виникнення біосоціальної форми 
організації є конкурентна боротьба за обмежені ресурси. У спільноті 
інтегруються менш узгоджені індивідуально механізми до боротьби 
за обмежені ресурси, де відбувається стимуляція прогресивного роз-
множення трансформацією обмеженого споживання ресурсів зміс-
тових осіб певного виду як механізму вияву самців.

По-третє, еволюцію прийнято розглядати як послідовний сим-
біоз, як каталізатор протиріччя між кількістю організмів-споживачів 
та доступними ресурсами.

Всезагальне планетарне життя
Природний дух диференціюється в конкретні різновиди меш-

канців Землі і розкладається на притаманні природні духи, які за-
галом виражають природу географічних частин світу і утворюють 
різновидність рас.

Людина сама по собі є розумною. В цьому полягає можливість 
рівноправності всіх людей. Звідси випливає, як говорить Г.Гегель 
[61, c. 35], нікчемність різновидів людських рас — як пріоритетних 
(домінуючих), так і безправних. Різниця людських рас є природна 
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різниця, що властиво природній душі. Така різниця пов’язана з гео-
графічною різноманітністю того ґрунту, на якому люди скупчуються 
великими масами. Різновиди расових незбігів людського роду справ-
ляють певний вплив у фізичному і духовному відношенні. Фізіологія 
у першому відношенні розпізнає кавказьку, ефіопську і монгольську 
раси; до цих рас додаються ще малайська та американська раси. Фі-
зичне розмаїття всіх цих рас спостерігаємо головним чином у побу-
дові черепа та обличчя. Побудова черепа визначається за допомоги 
горизонтальної і вертикальної ліній, з яких перша проходить від зо-
внішнього слухового проходу в напрямку до кореня носа, а друга — 
від лобної кістки до верхньої щелепи. За допомоги кута, утвореного 
цими двома лініями, голова тварини відрізняється від людської голо-
ви; у тварин цей кут надзвичайно загострений.

У кавказької раси такий кут прямий або майже прямий. Особли-
во це слушно стосовно італійської, грузинської і черкеської фізіоно-
мій. У цієї раси череп згори закруглений, чоло дещо опукле.

Своєрідність монгольської раси вбачається у висунутих наперед 
скуластих кістках, у вузькому розрізі неопуклих очей, сплюснутому 
носі, жовтому кольорі шкіри, короткому чорному волоссі.

У темношкірих череп вужче, ніж у монголів і кавказців, чоло 
опукле й шишкувате, щелепи подані вперед, зуби стоять косо, нижня 
щелепа сильно подана вперед, волосся курчаве і чорне.

Малайська та американська раси у фізичному відношенні мають 
різкі відмінні якості, ніж описані раси; шкіра малайців брунатна, 
шкіра американців мідяно-червоного кольору.

В духовному відношенні зазначені раси розпізнаються так.
Негроїдів неодмінно розглядають як молодшу націю. Їх продають, 

і вони надають можливість себе продавати. В їх релігії є щось дитяче. Те 
високе, що вони сприймають, вони не вміють стримувати, воно тільки 
хвилею проходить через їхню свідомість. Таку височінь вони переносять 
на перший випадковий камінь. Внутрішньої потреби до культури вони 
не пробуджують, а саме: немає відчуття особистості в людині. Тут їхній 
дух ще спить, залишається замкнутим у собі, абсолютно не прогресує.

Монголи характеризуються мобільністю, розповсюджуються по 
територіях інших націй. Їхня релігія — це уявлення про всезагальне, 
яке шанується ними як бог.



51

Правова держава:історія, теорія, методологія

Європейці по своїй суті характерні конкретно-всезагальною ви-
знаною думкою. Принципом європейського духу є розум, який здо-
був рівня самосвідомості. Європейський дух протиставляє собі світ, 
звільняється від нього та знову скидає цю протилежність, повертає 
знову в себе, в свою простоту. Європейця цікавить світ і він пізнає 
його, домінує при цьому внутрішня розумність. Згідно з Гегелем, пер-
вісні американці — тупі дикуни, наприклад, пешероси та ескімоси.

На наш погляд, кантівську філософію можна розглядати в тому 
розумінні, що вона зрозуміла Дух як свідомість (капітал) і містить у 
собі виключно тільки визначення її феноменології, а не всієї філосо-
фії. Вона розглядає «Я» як відношення до чогось потойбічного, що 
в цьому абстрактному визначенні називається «предметом у собі», 
і тільки відповідно до цієї конечності розуміє вона і інтелігенцію, 
і волю. В розумінні рефлектуючої сили судження вона приходить, 
щоправда, до ідеї духу, до суб’єкт-об’єктивності, до глузду тощо, а 
також до ідеї природи.

Філософія Фіхте стоїть на тій самій точці зору, і «не-Я» визна-
чено в ній тільки як предмет «Я», тільки в свідомості «не-Я» зали-
шається в ній у вигляді безмежного поштовху, тобто як «предмет у 
собі». Дві філософії показують тим самим, що вони не дійшли ні 
до поняття, ні до духу як свідомості так, як він є у відношенні до 
іншого.

Стосовно спинозізму, навпаки, потрібно підкреслити, що дух 
у глуздові, за допомоги якого він влаштовує себе як «Я», як вільну 
суб’єктивність, на противагу визначеності, виходить за межі субстан-
ції, а філософія, оскільки для неї це судження є абсолютне визначен-
ня духу, виходить тим самим за межі спинонізму.

Генокосмізм як діалектика природної сили в правовій державі
Наша сонячна система в кожну мить віддає у світовий простір 

потужні кількості цілеспрямованого руху. Завдяки сонячній теплоті 
земля оживлюється і певним чином перетворює її в інші форми руху 
у світовий простір.

Уявлення про силу, завдяки своєму походженню з діяння люд-
ського організму на зовнішній світ, передбачає думку про те, що тіль-
ки «одна частина активна, дійова, друга ж — пасивна, сприймаюча, і 
таким способом встановлює природу» [167, c. 109].
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Простір життєдіяльності людини пронизується енергетичними 
і інформаційними полями і потоками, як цілком впливають у відпо-
відності із своєю специфікою на людську душу і тіло.

Сучасна генетика і теорія інформації надають можливість роз-
глядати біологічну еволюцію не як певну зміну оргінізмів, а як зміну 
генетичної інформації. Бо окремі організми самі по собі не еволюціо-
нують, а лише суттєво міняються форми їх поведінки, зберігається 
і поступово еволюціонує тільки генетична інформація, закодована 
в ДНК-молекулах. Саме ці інформаційні зміни є проявом на рівні 
окремих організмів, що відповідним чином сприяє росту визначено-
го числа набору генетичної інформації, а невдача означає втрату всіх 
копій даного набору як коду в ДНК.

Людське мислення (свідомість) формується і розвивається від-
повідно з генетичною програмою і еволюціонує у визначеному зо-
внішньому середовищі як продукт існуючої культри та історії, якою 
певною мірою керує інтегративна ідея. На відміну від комп’юторної 
пам’яті біологічна пам’ять здатна використовувати інформацію для 
власного виживання.

Для такого самовиживання окремої живої істоти необхідні певні 
канали зв’язку із навколишнім світом як відповідної сили генокос-
мізму. Кожний живий організм постійно отримує сигнали із навко-
лишнього середовища як певний подразник на їх реакцію.

Таким чином, діалектично цілісна жива система по суті є сис-
тема обробки інформації як інтегрально-аналітичної оцінки живої 
природи. Адже духовний капітал природи життя — це організова-
на інформаційна система врегулювання, що кодує поведінкові і ког-
нітивні (на рівні клітки) детерміновані характеристики соціальних 
груп, які містить у собі міфи, вірування, мистецтво, інтуіцію як енер-
гетично-смислову регуляцію знання.

Історики філософії намагаються цілковито вивчити елементи 
речі (як основу), а й те, в що ця річ перетворюється; інакше, речі 
знаходяться в такому процесі, в якому основне перебуває і за сво-
їми властивостями змінюється. Для того, щоб з’ясувати уявлення 
стародавніх філософів про поняття «начало», звернемося до «мета-
фізики» Аристотеля, в якій він відзначає: «Так от, більшість перших 
філософів вважало началом всього одні лише матеріальні начала, а 
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саме те, з чого складаються всі речі,  з чого, як першого, вони ви-
никають, і в що, як в останнє, вони, гинучи, перетворюються, при-
чому сутність хоча і залишається, але змінюється в своїх проявах, 
це вони вважають елементом і початком речей» [24, c. 79]. У цьому 
сенсі привертає до себе увагу спроба Фалеса осмислити мінливість 
природних явищ як зміну якісно різних станів, що є суттєвим зна-
ченням проекту усвідомлення їх як якісно різних протилежностей, 
на що звернув увагу Анаксімандр — учень і друг Фалеса. Вислов-
лювання Фалеса щодо води спирається на живе її спостереження. 
Але «вона», відзначає Герцен, — мабуть, була і образність думки, 
в якій знято й зберігається все суще; тільки в цьому значенні, ши-
рокому, сповненому думки, емпірична вода, як начало, отримує іс-
тинно філософський зміст [65, c. 78.].

Саме досліджуючи давні уявлення щодо води й вогню, які най-
більш вплинули на уявлення людей, М.І.Шахнович досить обґрунто-
вано визначає: «Людство протягом багатьох тисячоліть являло собою 
матерію, яка постійно розвивалась в образі бурхливого, змінюваного 
моря, спливаючої води, яка немає певної встановленої форми. Немає, 
майже ні в одного племені, в якого вода не вважалась би матір’ю 
усього живого, цілющого, очисною силою запліднення» [282, c. 75]. 
З викладеного витікає, що Фалеса, як філософа, цікавить не стільки 
вода як речовина, а як те поняття рухомої сили природи.

В історії філософії мають чільне місце вислови про те, що Фалес 
одухотворював в якійсь мірі предмети природи, з цією метою робить-
ся посилання на Арістотиля, який розділяв його думку. Ось що ви-
словлює Е.Михайлова: «Стародавнє про душу як джерело життя і 
руху, саморуху, знаходить в цьому твердженні своє повне виражен-
ня: камінь, /магніт/, здібний породжувати рух притягуючого їм куска 
заліза, або ж притягується до нього, тобто, камінь саморухомий, пови-
нен мати душу, тому що душа –джерело рухомості, властивої одухо-
твореному» [178, c. 46]. Ось чому, за власним спостереженням одного 
із авторів (в рідному селі, де він народився), камінь із геометричних 
розмірів «грудки землі» за 35 років виріс до одного метра.

Суттєву роль в осмисленні уявлень про природну силу життя 
відіграло вчення Бруно як про силу (саморух) природи, що набуває 
фіксовану концептуальну форму вираження.
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Бруно намагається заперечити фантастичне уявлення про ру-
хому силу природи; звичайним рухом він називає те, яке відповідне 
сутності речей, це їх власний рух, підкреслює мислитель. «Звичай-
но, звільнитися від блукання може той, хто зрозумів природу руху… 
внаслідок внутрішнього принципу, власної душі і своєї власної при-
роди… Перед ним відкриваються ворота розуміння істинних прин-
ципів природних речей, і він буде крокувати гігантськими кроками 
по шляху істини» [45, c. 104]. Саме спроба визначити спосіб зна-
ходження істинного, того, що внутрішньо притаманне природі і лю-
дині: з них найкращий той спосіб, запевняє Бруно, який найбільш 
зручним і вірним чином розкриває досконалість людського інтелекту 
і відповідає істині самої природи.

Бо, дійсно, дуже важливо віднайти притаманну (природню, вну-
трішню, самостійну) точку як «начало» себе (бути самим собою) у 
Всесвіті, тобто, мати власну «навігацію» у відповідному часі і про-
сторі на засадах всезагального (мудрого розуму), де пошук принци-
пів пізнання цілісності (самозбереженні) природи є власною рухо-
мою силою, спираючись на наукові принципи.

Розвиток природознавства в правовій державі сприяв визволен-
ню людини від забобонів, зміцнюється віра в силу розуму, активі-
зується її вільнодумство, що цілком передує новим філософським 
ідеям. Так, наприклад, Бекон звернув увагу на необхідність розробки 
гносеологічних проблем дослідження рухомої сили природи. Спо-
серігаючи обмеженність індукції, він дійшов до висновку, що істин-
на індукція повинна давати не ймовірне, а достовірне знання, тому 
необхідно проектувати метод розробки оптимізації істинних понять.

Особливий інтерес у правовій державі виявляють погляди Бе-
кона на пізнання сутності рухомої сили природи, які містять у собі 
визначені методологічні проблеми, постановки, викладені ним в пра-
цях «Новий Органон» і «Про принципи і початки». Слід зосередитись, 
що «найважливішим діалектичним моментом методологічних вимог 
«Нового Органона» є думка про те, що істинне пізнання природи 
досягається при вивченні тих речей, що постійно рухаються, тобто 
«основних речей» [286, c. 132].

Француський і англійський матеріалізм постійно зберігав тіс-
ний зв’язок з Демокрітом і Епікуром. Якщо окремі історики і відмі-



55

Правова держава:історія, теорія, методологія

чають зв’язок філософії з ідеалістичними концепціями, однак немає 
доказів вважати це за істину, про що розумів філософ Гассенді. Основ-
ним принципом філософа повинно бути, як запевняв Гассенді, не 
задоволення досягненим навіть, якщо воно не істинне, а необхідно 
розвивати все те краще накопичення людством. За словами Гассенді, 
один геній не в силах вичерпати знання про природу як в минулому, 
так і в теперішньому, і в майбутньому. Бо « …всі наші зусилля при 
дослідженні істини направлені на те, щоб пізнати річ такою, якою 
вона є в собі… » [108, c. 97].

Важливо те, що мислитель намагається осмислити і розгляну-
ти світоглядну і гносеологічну проблему пояснення природи — руху 
атомів, з яких складаються всі речовини. Під внутрішньою силою 
руху атомів розглядається не тільки їх вага, але й довільне відхилен-
ня, важливіше з них те, яке викликане власною вагою, здійснюється 
довільно. Гассенді проводить ідею, що рухома природна сила є суб-
станційна властивість атомів, з яких складаються всі речовини, де 
розглядається дух, який спроможний мислити тільки при допомозі 
проникнення до його образних даних.

Таким  чином,  духовний  капітал  у  правовій  державі  продо-
вжує природу силами самої людини. Духовна природа в правовій 
культурі «реалізує свій творчий потенціал через вінець свого тво-
ріння — людину» [233, c. 88]. Культура є похідною духовної при-
роди, тобто « …це та сама природа, але піднесена на більш висо-
кий щабель; перефразуючи відомий вислів Кладзевця, можна було 
би сказати, що вона є продовженням природи іншими засобами. Це 
означає, що творчий ліміт природи обмежений,  і  там, де вона ви-
черпує свої створюючі потенції, їй спадкує вінець її творіння, люди-
на, яка продовжує її справу на іншому, більш стиглому рівні» [233, 
c. 87].

Зв’язок культури з творчою діяльністю людей визначає високе 
значення духовного боку правової культури, оскільки, перетворю-
ючи природу, «продовжуючи природу, «продовжуючи» її в культурі, 
людина перед цим створює продукт цього «продовження» у своїй 
уяві. При цьому це «продовження» природи є природа, пристосована 
до потреб людини. Саме виходячи з цього А.Тенасе говорить, що, 
культура є ніщо інше, як гуманізована природа» [254, c. 67].
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Час і простір як апріорні форми правового пізнання в духов-
ному капіталі мудрості

Проблема часу і простору в структурній організації духовного 
капіталу мудрості для сучасної соціальної філософії надзвичайно 
актуальна, оскільки в науковій спільноті змінюється точка зору на 
предмет соціальної філософії та філософії історії. У цій ситуації 
оновлюються парадигми трактування суспільного розвитку та роз-
витку особистості. Всі ці виклики історії не можуть не ставити на 
порядок денний фундаментальні питання про покликання людини, 
про її місце у певному часі та просторі, про сутність її буття.

Як свідчить історія, відкрита Кантом пізнавально-творча здат-
ність людини набула принципового характеру у межах феноменологіч-
ного підходу. Кардинальні світоглядні зміни, що відбулися впродовж 
минулого сторіччя, значною мірою дозволяють оцінити кантівську 
спадщину. У цьому сенсі пізнавальний формат Канта уможливлює 
припущення апріорного характеру певних невід’ємних елементів 
духовного капіталу. До таких елементів належать час і простір як 
апріорні форми чуттєвості.

Впливи зовнішнього світу, пропущені через апріорні форми, 
зв’язуються, «синтезуються» і зазнають «перекодування» в людино-
вимірні витвори — феномени, які є предметами людського пізнання. 
За межами його можливостей лишається сфера сутностей, «поштов-
хи» з боку якої ініціюють пізнавальний процес. Адже людина пізнає 
те, що вона конструює процесом пізнання, оскільки світ і людина 
перебувають по різні боки гносеологічного процесу.

Сфера, на яку поширюється «влада» пізнавального, теоретич-
ного розуму, за Кантом, є сферою, що, перетинаючись з природним 
світом, вимушено, хоч і частково, лише в точці перетину, підпадає під 
його силові маніпулятивні впливи, що мають ефективно діючий кон-
стантний характер. При цьому, включена до силових детермінацій лю-
дина у момент початку пізнавального поштовху втрачає суб’єктивний 
статус, перетворюючись на пов’язаний з іншим світом певними сило-
вими зв’язками. Відтак, спрацювання чуттєвості в духовному капіталі 
індивіда, організованого часово-просторовим чином, стверджує того, 
хто пізнає, як власне людину, а й надає йому креативних здатностей. 
Отже, там, де людина певною мірою зазнає маніпулятивного впливу з 
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боку світу — вона людина-«маса», а там, де не зазнає маніпулятивного 
впливу, стає собою як творча особистість.

З вищесказаного витікає, що характеризуючи питання часу і 
простору, необхідно акцентувати на суб’єкт — об’єктний вододіл, 
що проходить не лише між світом і людиною, а у згоді з декартів-
ською онтологічною моделлю, між світом природних детермінацій, 
до якого як тіло належить і людина, і світом людським як індетермі-
наційним світом креативної свободи. Принципова відмінність Канта 
від Декарта у цьому питанні полягає, як видається, у їхніх вихідних 
позиціях: картезіанський світ — світ речей «самих по собі» і люди-
ни «самої по собі», світ незалежних субстанцій, у той час як кантів-
ський світ — світ їхньої діалектичної взаємодії. Звідси й властива 
всій німецькій класиці зміна акцентів з самототожної субстанцій-
ності сущого на його детермінаційні зв’язки. Як і в Декарта, у Канта 
розум, на відміну від тілесного, тяглого світу — це спосіб існування, 
розгортання та конструювання світу за власними законами, закона-
ми свободи, а не спричиненості.

Усупереч власному акцентуванню протилежності своїх позицій 
кантівським, Гусерль починає — цілком у згоді з «опонованим» ним 
Кантом — з того простого факту, що будь-що, надане людині, нада-
не їй не інакше як саме це «будь-що», у його цілісності й суттєвій, 
сенсовій обтяженості. Синтези перцепцій і апперцепцій локалізова-
ні в структурах духовного капіталу на певних рівнях свідомості, що 
трансцендентальні за «місцем локалізації». «Покладання і передусім 
споглядальне схоплювання сутностей, — зазначає Гусерль, — жод-
ною мірою не імплікує покладання якогось індивідуального існуван-
ня; істини щодо чистих сутностей не містять ані найменших твер-
джень щодо фактів, а отже, з них одних неможливо витягти навіть 
і найнезначнішої істини, що стосується фактів» [73, c. 31]. Якщо за 
Кантом людському пізнанню піддані лише феномени, сутнісний же 
світ «речей-у-собі», ноуменів, перебуває за межами пізнання, то за Гу-
серлем ситуація прямо протилежна — ми пізнаємо ейдетично-сут-
нісно, а екзистенційний вимір буття предметного світу свідомісному 
пізнанню не піддається.

У тому й полягає цілковита протилежність кантівським виснов-
кам — гусерлівське трансцендентальне, на відміну від кантівського, 
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не має прірви між сутністю й явищем, а, навпаки, є містком від світу 
до людини. Світ «речей-у-собі» не абсолютно чужий людині, як це 
було в Канта, його «в-собі-буття» потенційно містить те, що піддаєть-
ся вияву-актуалізації лише і виключно через свідомість. «Якщо ма-
теріальний світ є — стосовно всякої свідомості і його власно сутнос-
ті — «чуже», «інобуття», то як може сплітатися з ним свідомість — з 
ним і, відтак, з усім далеким свідомості світом? Адже не важко пе-
реконатися, що матеріальний світ — не якийсь випадковий шматок 
природного світу, а його фундаментальний шар, з яким сутнісно спо-
лучається будь-яке інше реальне буття. Чого йому ще бракує, так це 
душі — людей і тварин, нове ж, що приносить із собою тим самим 
останні, це, в першу чергу, їхні «переживання», які сполучають їх, 
мірою свідомості, з їхнім навколишнім світом… » [115, c. 86]. Отже, 
людське пізнання є не лише формальним, а й передусім змістовним 
конструюванням — творенням уявних сенсів, що добуває світ до 
його сутнісного вияву.

Близькою цьому є ідея для неокантіанця Е.Кассирера, концеп-
ція якого у своєму розвинутому вигляді зближує його позицію з 
феноменологічною іантропологічною, здійснюване людиною такий 
ефективно діючий духовний констант, як сенсотворення є передусім 
формотворенням. Структурно-понятійна діяльність мислення є по-
хідною від творення функціонально визначених форм (символічних 
форм) у комунікації. У пізнавальній діяльності «поняття не виво-
диться, а припускається наперед» [119, c. 29], оскільки його вито-
ки — у системі функціональних зв’язків, реальність якої становить 
світ культури. Останній підпорядковано «практичному розуму», ідеї 
якого є конститутивними щодо «об’єктивного світу», функціональ-
но структурованого ними.

Сфера дії теоретичного розуму перебуває на межі зовнішнього 
світу природних детермінацій та творчого (креативного) світу люд-
ської –індетермінованої, вільної суб’єктності. У момент «дотику» до 
світу детермінацій теоретичний розум на якусь мить стає пасивним, 
через що зазнає впливу так само  ініційованого впливами чуттєвос-
ті. При цьому, практичний розум, що панує у царині вчинку, є само 
детермінованим, цілковито вільним, самочинним. Такий розум ре-
гулюється тими нормами, які встановлює собі сам. Пізнавально-тео-
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ретичний розум за всієї  своєї  творчої потенції обмежений  існуван-
ням того, що спричиняє початок пізнання, своїм впливом дає йому 
поштовх — річчю-в-собі. Креативні ідеї, що містять у собі творчу 
уяву, в царині розуму являють собою абсолютні принципи як похідні 
(плоди) роботи самого розуму.

Говорячи про час і простір як форми правового пізнання в струк-
турі духовного капіталу, одним з перших, хто відродив учення про 
«Абсолютне Я», є Й.Г.Фіхте. Мислитель ставив у центр своєї філосо-
фії вільну діяльність людського «Я» і вважав, що джерелом будь-якої 
реальності у відповідному часі і просторі є «Абсолютне Я» як сукуп-
ність усіх окремих людських «Я», оскільки воно є перманентним. 
Самоутвердження «Абсолютного Я» ототожнюється з його часом і 
буттям, що реалізується завдяки діяльності («справи — дії»), яка і 
є для «Я» певним часом і простором як реальність. Але задля того, 
щоб із людського пізнання «Абсолютним Я» виникла креативна ідея 
(зміст, сенс, інновація, образ) необхідно мати творчу діяльність в пев-
ному часі і просторі як самозаглиблення в самого себе. Із цього само-
абстрагування (самовтілення) починає розгортатися креативна ідея 
емпіричного «Я».

Точкою відліку часу як буття, а буття як часу, на думку Й.Г.Фіхте, 
можна вважати саморозвиваюче і самовизначальне, абсолютно діяль-
не начало — «Абсолютне Я», яке вільно творить, визначає себе за 
допомоги себе самого, але перетвореного ним на Інше. «Абсолют-
не Я» несе в собі якість єдиної цілісності — Всього, безкінцевості в 
діалектичній кінцевості часу і простору. Отже, метафізичне спогля-
дання «Абсолютного Я» як формова характеристика часу і простору 
починається із неподільно-позасвідомого, що перетворюється у Ніщо 
як діалектично єдиного органічного цілого в Сущому. У цьому розу-
мінні Й.Г.Фіхте зазначає, що «прямуючи із себе до зовнішньої діяль-
ності «Я» немовби відштовхується зворотньо (рефлектує) в самого 
себе, звідки природним чином випливає самообмеження, а із цього 
все інше» [260, c. 374]. Такий творчий акт «перевертання» можна вва-
жати кроком назад від Себе до Свого вільного творіння, що є першо-
причиною свідомого ось-буття в рефлексованому часі і просторі.

Таким чином, у процесі такого правового пізнання «Абсолютне 
Я» на соціальному та трансцендентально-релігійному вимірах від-
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дає себе у розпорядження суспільного буття і постає певним твор-
чим доробком у структурній організації духовного капіталу. Саме у 
часі просторі остаточно самореалізує себе емпіричне «Я» (егоїстич-
ний індивід), оскільки створює межове «не-Я» як відблиск амбіва-
лентно-дихотомічних правідчуттів. Така амбівалентно-дихотомічна 
система має місце нумінозних першовідчуттів, що вбирають у собі 
діалектичність негативізму і позитивізму (так, наприклад, світла туга, 
радісна сльоза). Цей духовно енергетичний заряд споріднено поро-
джується через Ніщо, оскільки пронизується нумінозними правід-
чуттями єдиним своїм можливим модусом — темрявою, що пози-
тивно накопичена єдиною густиною.

У трансцендентально-релігійному розумінні «Абсолютне Я» як 
Бог стає Володарем темряви, безодні. Варто було б зазначити, що 
в  християнській  традиції  найдавнішим  зображенням Бога-Отця  є 
образ рибака, який ловить Диявола. Принадою Бога у темній безо-
дні  смерті  постає Його Син,  а  гачком — Хрест.  Бог-Отець  споді-
вається спіймати Диявола, руйнуючу істоту Творіння, яка виникла 
до утворення людини та її свідомого, і тим врятувати рід людський 
[147, c. 23]. Сама змістовність образу Господаря безодні, який панує 
у темряві Ніщо, є метафізичним символом, містичним спогадом та 
станом народження Іншого, першовідчуттям людиною таємниці свого 
народження, вічного повернення до темряви безодні ніщо.

Саме темна безпредметність Ніщо дала можливість «Я» реалі-
зувати свою свободу і необхідність. При цьому, час і простір не за-
лишаються тільки прихованими онтологічними характеристиками в 
структурній організації духовного капіталу, але є також характерис-
тиками і повсякденного стану буття. У свою чергу таке бачення по-
роджує думку про панівну у світі наскрізну і невідворотну необхід-
ність, де вищим проявом свободи є лише пізнання цієї необхідності.

Час  та простір  у  своїй  відправній  точці  визначаються  як  ви-
раження феномена збігу буття та мислення, оскільки виявляється 
універсальними у своєму осягненні — і природньому, і екзистенці-
ональному, подібно до самої людини. У категорії часу та простору 
виражена специфічна реальність поєднання матеріальної і духовної 
компонент світу. Одночасно — це абстракція як суть породження 
розуму, і безпосередня реальність, в якій цей розум себе знаходить.
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Через трактування часу та простору варто акцентувати увагу на 
категорії свободи. Адже свобода, що є однією з трьох основних скла-
дових онтології людського капіталу, здійснює ряд етапів своєї реа-
лізації згідно з трьома ступенями мислення: свобода від чогось, для 
чогось і як рівноправність можливостей. На першому етапі виникає 
свобода думки, на другому — діяльності, а на третьому — творчос-
ті. Парадоксально, але свобода досягається в той момент,коли вона 
сама себе скасовує, коли зникають навіть самі думки про свободу. 
Адже істинність людини розуміється як її свобода. Це гуманна сво-
бода, яка нічого спільного зі свавіллям метушливих дій побутового 
індивіда не має. Гуманна свобода, перш за все, не метушлива, вона 
споглядальна. Сила свободи в тому, що вона входить у світ через не-
можливість, оскільки її перше слово — «ні». Вільний індивід уміє ви-
бирати серед зовнішніх обставин ті події, які він сприймає як вираз 
власної  свободи у  конкретності  часу, що  є  суттєвою абстракцією 
свободи. Але ж свобода як важливий метафізичний атрибут «спра-
ви-дії», що пронизаний страхом, який породжений і спрямований 
в Ніщо. На думку С.К’єркегора, для «Я» (Духу) це стан безсилого 
запаморочення, «коли дух зазирає в свою особисту можливість і чі-
пляється за конечність, щоб утриматись» [148, c. 160]. Конечністю 
є час та простір, коли вічна миттєвість зникає. У часі та просторі 
остаточно самореалізує себе емпіричне «Я» (егоїстичний індивід), 
тобто створює межове «не-Я» скрізь як рефлексія своїх дихотоміч-
них правідчуттів.

Завдяки протяжності самоспоглядання «Я» за своєю «справою-
дією» нумінозні правідчуття завмирають і тим кристалізують час. 
Часове завмирання правідчуттів утворює темну частку дзеркала спо-
глядання, яка стає відправною часткою простору свідомості. Проте 
така кристалізація відокремлює вічно-безмежну спрямованість від 
того, що має стати межовим та усвідомленим. Безмежний та темний 
бік віддзеркаленого «Я» утримується в стані стійкого та первинного.

Отже, метафізичний страх є точкою утворення Іншого, «не-Я», 
завершення першотези і початку антитези, водночас страх є межею 
кінцевого, позасвідомого світу, за яким простягаємо трансцендентну 
вічність «Абсолютного Я». Саме такий страх можна вважати епіцент-
ром власного людського «Я» як частки іманентного «Абсолютного 
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Я». У релігійній свідомості його як умову діалогу людини з надсві-
товою, надприродною, всеосяжною особистістю Бога — поєднання 
«Його Страху» (Божого) зі «Страхом Божим» людини як частки Його 
безконечного єства в Дусі людини.

Але варто зважити на те, що під впливом жаги самовтілення «Я» 
відбувається його постійний вихід за межі себе у пошуках реаліза-
ції своєї екзистенції. А тому форми страху людини, що відтворюють 
певний час та простір, дихотомічно поступаються одна одній з поза-
свідомо-невизначеної сфери трансцендентного в предметні форми і 
навпаки, спонукають людину до креаційної творчості. Через творче 
та вільне подолання відчуття страху-туги перед безоднею Ніщо лю-
дина усамітнює «Абсолютне Я», а її страх-туга перетворюється на 
предметні форми, які мінімізуються і вкладаються в соціокультур-
ний феномен духовного капіталу людини.

Такий соціокультурний процес сакралізується і стає одним із 
прихованих принципів історичного розвитку людини, людей, люд-
ства. Це відбувається на тлі особливого історичного досвіду (праці 
як відгуку на відчуття страху-туги і здобування ще неіснуючого, але 
раціонально визначеного як необхідне). Таким чином, у реально іс-
нуючому часі та просторі (індивідуальному та суспільному бутті лю-
дини) утверджується інша форма страху — страх, який має мовно-
предметне визначення у контексті духовного капіталу.

У цьому векторі духовне становлення тієї чи іншої цивілізації 
залежить від позасвідомого принципу зрівноваженої гармонії двох 
симетричних форм єдиного феномена. Але у кожній національній 
самобутності відповідного народу, його культурі може епохально або 
територіально-локально панувати одна з форм страху. Таке пануван-
ня часу та простору як внутрішній історичний вибір народу чи його 
еліти і стає ментальною ознакою характеру, що утверджує неабияку 
застиглість свободи внутрішньої дихотомії самого феномена.

Відтак, метафізичний страх у соціокультурній традиції значною 
мірою спричиняє кризу сучасної західноєвропейської цивілізації, її 
маніпулятивних практик, способу мислення у світовому просторі.

Підсумуємо. Час та простір, як апріорні форми людського піз-
нання, мають соціодетермінанту насамперед в творчій уяві. При цьому, 
похідною концепту апріорності в структурі духовного капіталу лю-
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дини є її раціоналізм (логіка, думка, мислення). Адже час та простір 
людського буття не можуть відбуватись без феномена страху. Такі 
час та простір укорінені у першоусвідомленні людського «Я» — його 
творчому усамітненні, оскільки страх є часткою самовідношення 
«Абсолютного Я» до «не-Я», що дає можливість усвідомити синтез 
двох трансцендентних начал. Таке самовідношення є третім компо-
нентом синтезу між «Я» та «не-Я» і базується на страсі-тузі саме 
тому, що вони постійно присутні в напруженому взаємному часо-
во-просторовому русі назустріч і переливанні в іншу якість між «Я» 
та «не-Я». У цьому часово-просторовому вимірі духовний кремінь, 
на якому зростає людська сутність, є центробіжною силою в усві-
домленні свого Сущого — індивідуального «Я». Такі час та простір 
існування людини вимагають інтегративної ідеї (творчої уяви), що 
породжує необхідність у креаційній трансформації трансцендентно-
го страху в предметно-реальний страх, в об’єктивні соціокультур-
ні феномени довкілля. Цим було породжене існування іншої форми 
страху — об’єктивно-предметної, яка існує в культурно-історичному 
дійовому «переливанні» стосовно часово-просторових характерис-
тик. Крім того, постійно діюча енантіодромія певних форм страху 
затверджується в ментально-психічних установках спільнот, націй, 
класів, груп тощо, оскільки є культурною межею усвідомлення своєї 
ідентичності у світовому часо-просторі. Це відбувається на тлі особ-
ливого історичного досвіду мінімізації та трансформації страху, по-
чинаючи з релігійного розщеплення феномена на сакральне прекло-
ніння. Такий соціальний досвід формує нові світоглядні координати 
і  ставить духовний капітал людства на більш розвинений щабель 
самоусвідомлення. При цьому, феномен страху як часово-просторо-
ва характеристика ефективно діючих маніпулятивних констант (на-
віювання, навернення, біхевіоризм, мобілізування, санкціонування) 
набуває в період кризових ситуацій, що в сучасному соціумі викли-
кає нагальний інтерес.

У цьому розрізі варто сьогодні простежити країни, де мільйони 
людей вводять себе у постійний телевізійний ступор або ж в алкоголь-
ний туман. де мільйони літніх людей животіють і вмирають на самоті, 
де втеча з сім’ї та від взятої на себе відповідальності є масовим яви-
щем, де масово придушуються пристрасні бажання різними транкві-



64

Ю.П.Лісовська, П.М.Лісовський, С.А.Подоляка

лізаторами і психотропними препаратами. Тому рано чи пізно явно 
уповільнюється рух мудрих людей.

У своїх працях, зокрема в «Смисл тривоги», Р.Мей намагався 
проаналізувати духовну ситуацію, у якій під «навалою раціональної 
системи мислення і життя, що розвинулася в західному індустріаль-
ному суспільстві», дві великі традиції — християнство і гуманізм — 
«втратили свій універсальний характер і свою переконливість» [183, 
c. 56]. Коли цінності або цілі людини поставлено під загрозу, — пише 
в зв’язку із цим Р.Мей, — вона позбавлена можливості спиратися на 
послідовну систему традицій і пріоритетів своєї культури. Тривога 
і жах перетворюються на більш глибокий та всеосяжний стан, не-
безпека стає глибшою і починає загрожувати самій системі оцінок. 
Саме це призводить до відчуття «саморозчинення»  індивіда  [183, 
c. 58]. При цьому, на наш погляд, досліджується лінія руйнування 
цінностей, руйнування духу єдності ідей, яка характерна для двох 
минулих століть. Адже в сучасній життєвій реалії існує певна діа-
лектична взаємозалежність між соціально-економічними обставина-
ми та психоемоційними чинниками мудрості як ціннісної особистіс-
ної структури індивіда. Оскільки в ефірно наповненому соціальному 
просторі субстанційного значення набрали ринкові цінності, людей 
також почали цінувати на зразок товару, який можна купувати і про-
давати. Гідність як наріжний камінь моральності отримала товарну 
ціну, і байдуже, що було виставлено на продаж — її, людину, вміння 
чи особистість. Людська цінність почала визначатися не за духовни-
ми ресурсами, а лише за фінансовим успіхом у конкуренції на ринку.

З огляду на це сучасна реальність не дається в готовому виді, 
оскільки людина повинна не просто шукати, відчувати її субстан-
ційну сутність, а й проявляти в певному ефірному просторі волюн-
таризм як здійснення акту самореалізації. Тому незвичайність ціліс-
ності мудрої людини у тому, що розгортаючись у собі, вона у своїх 
переосмисленнях залишається ідентичною собі. Ця самоакуалізація 
конструктивної моделі мудрості як прояв сенсорно-розумових актів 
відбувається завдяки ефірній субстанції в координатах людинокос-
мізму та людиноцентризму. Саме філософія, що в своїй основі. міс-
тить мудрість « …творитиме новітню ментальність, яка дасть змогу 
по-державному переосмислити світову культуру… » [256, c. 45].
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Крім того, мудрість як  ефірна субстанція духовного ресурсу в 
правовому соціумі перманентно конструює смисл свідомістю. Оскіль-
ки досягнення сфери чистої свідомості вважається можливим завдяки 
винесенню за дужки будь-яких суджень про субстанцію зовнішнього 
світу, це дозволяє виокремити суб’єктивність свідомості в субстан-
ційному характері, що постає як ефективно діюча константа від при-
чинно-наслідкового зв’язку природних процесів. При цьому, ефірна 
субстанція духовного ресурсу має відповідну структуру інтенційнос-
ті. За Е.Гуссерлем, ця субстанційна інтенційність складається з акту 
мислення про предмет (ноезис) та самого предмету (ноема) у їх не-
подільному діалектичному взаємозв’язку абсолютної суб’єктивної 
свідомості. Ноематичний «обрій» розуміється як умова нескінченної 
актуальності, де темпоральність та інтерсуб’єктивність свідомості 
обумовлює зв’язок з іншими «Я» у сфері дорефлексивної буденної 
свідомості «життєвого світу» [74, c. 61]. Е.Гуссерль розглядає кризу 
європейських наук як наслідок втраченого зв’язку науки з первинніс-
тю «життєвого світу» людських цінностей та смислів.

Варто зазначити, що субстанційним елементом конструюван-
ня право державної моделі є інтерсуб’єктивність як соціальна сут-
ність свідомості. Адже постійне прагнення Габермаса до розбудови 
інтерсуб’єктивного варіанту сучасної філософії права ґрунтується на 
мотивації теоретично протидіяти спекулятивним маніпуляціям дум-
ками та поведінкою людей через засоби масової комунікації. Саме 
вони сприяють поступовому перетворенню «культурно-критичної 
публічності» на «культурно-споживчу», формуванню в соціумі «по-
кірливого конформізму». Таке перенесення в комунікативну сферу 
монологічних моделей інструментальної дії загрожує особі втратою 
її  ідентичності. До цього долучається і та важлива обставина, що 
в сучасних умовах, на думку Габермаса, традиційні цінності втра-
чають своє інтерсуб’єктивне значення та здатність бути підґрунтям 
для узгодженої комунікації [56, c. 36]. Ю.Габермас окреслює плідну, 
в подальшому розвитку своєї комунікативної філософії, необхідність 
від етико-екзистенційних дискурсів до етико-політичних, пов’язаних 
не лише для окремого суб’єкта, а і для соціальних спільнот. У цьому 
аспекті Габермас наполягає насамперед на тому, що за певних не-
справедливих обставин потрібно виходити за межі цієї спільноти, 
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аргументовано критикуючи її традиції, оскільки права індивіда не 
існують, не стверджуються без блага його спільноти.

За таких обставин в інтегрально-аналітичному вимірі правової 
держави дискурсивно простежується постнекласичне  інтелектуало-
знавство, що розширює філософсько-світоглядний, соціокультурний, 
психологічний, соціологічний спектр індивідуальної перспективи 
особистості. Оскільки сам термін «інтелектуалознавсто» в класич-
ній та некласичній парадигмах наук не осмислювався в усій розмаї-
тості, закладеної в його «-знавстві». Адже як морфеми «-софія»  і 
«-логія» визначають ефірну субстанційність етнософії та етнології, 
філософії, філології тощо, так і на основі «-знавства», «знавецтва», 
«знання» побудована система інтелектуального простору.

Взірцем ефірної субстанції в конструктивній моделі правової 
держави є парадигма ХХІ ст., що в епістемологічній матриці тео-
рії  і розвитку структури знання висунула на авансцену гуманітар-
них наук нові «-знавства» (в соціальному, релігійному, культурному, 
виробничому житті). Ця ефірна субстанція формувалася  і у попе-
редні десятиліття, але знаходилася на периферії наукового пошуку 
і не привертала уваги наукового співтовариства (одні з них існува-
ли як автономні «уламки» західної науки, були названі забобонами, 
інші — заборонили). У середині ХХ ст. утвердилися суспільство-
знавство, лінгвокраїнознавство, шевченкознавство, франкознавство, 
грушевськознавство як літературні, історичні наукові дослідження. 
При цьому, семантика морфеми «-знавство» розкривається в лекси-
ко-семантичному навантаженні однокореневих слів: знання, знати, 
знавецтво, знавець, знавецький, знаття, знатність, знатно, знатниця, 
знатник, знахар, знатний (розвинений, видатний), знатися, знаний 
тощо. Першою даністю в цій лексико-семантичній групі є знання — 
основа свідомості, розуміння, пізнання, спадкоємиця ранніх версій 
Episteme (від грецького –знання), що сформувало епістемологію як 
філософсько-методологічну дисципліну.

У цьому контексті характерно, що, зокрема, українознавство, як 
будь-яке інше народознавство, не здатне бути «ні успішним, ні дійс-
ним, якщо засновується на смертоносному «мінусі», а не на життє-
дайному «плюсі» [285, c. 14]. На наш погляд, очевидним прикладом 
мають слугувати такі субстанційні рядки з гімну України: «Ще не 
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вмерла Україна… ». Тому сьогодні українство як основна субстан-
ційна сила мудрості повинно донести свій духовний потенціал до 
світового загалу в річищі лише життєдайної еліти як необхідне усві-
домлення Святині життєздатності народу. Інакше, «Без закріплення 
цього Виходу перед собою та людством, українці, слов’яни та єв-
ропейці не виживуть — перетворяться на добриво для зростання 
інших, більш дієспроможних, налаштованих на Вихід, народів. По-
сприяємо людству –воно нас підсилить. Не посприяємо — згубимо 
і власний народ… » [285, c. 16]. Інакше кажучи, для конструктивної 
моделі мудрості мають вирощуватись з субстанційної ідеї українства 
такі категорії як: соціальне партнерство, співдружність, синергизм, 
волюнтаризм. Саме навколо цієї субстанційної ідеї українства має 
сконцентруватись соборність як єдиний творчий доробок Святині. 
Така ідея українства повинна мати системно-синергетичний характер, 
оскільки вона виснажиться або розпадеться чи зруйнується, якщо не 
отримуватиме субстанційної енергії, якою може бути інформація, зна-
ння, навички тощо.

Таким чином, конструктивна модель правової держави має суб-
станційну енергію у вигляді знання як таке, пов’язане із формуван-
ням теоретичної картини світу в ефірі, наповненим концептосферою. 
Це пов’язано з духовними практиками, що виходять за межі тради-
ційних уявлень не лише про раціональність, а й ірраціональність. 
Відтак, чим вільніше у психологічному плані почувається суб’єкт 
активної дії, тим більше він стримує прояв своїх субстанційних емо-
цій і почуттів у невербально риторичній формі. Та навпаки — чим 
більше та ширше суб’єкт жестикулює, тим спроможніший виявити 
свої емоції та почуття, відтінки значення того, про що говорить або 
думає у цей момент. На наш погляд, невербальним шляхом людина пе-
редає значно більше субстанційної інформації про себе, ніж за допо-
могою слів. Безперечно, невербальні прояви субстанційного харак-
теру важко або майже неможливо імітувати. Отже, це заслуговує на 
особливу увагу під час комунікативної дії. Адже будь-яка природна 
діяльність людини уможливлює субстанційну здатність певної особи 
мати навички у повсякденному житті. При цьому відмінність між 
людьми полягає лише у рівні майстерності та обсязі використання 
цих навичок, а також у досягненні бажаних результатів різного рівня 
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складності за допомогою використання зазначених навичок. Під на-
вичками зазвичай розуміють доведену до автоматизму здатність лю-
дини виконувати прості (ходіння, користування ручкою) та складні 
(водіння автомобілем, спілкування) дії. Відповідно до конструктивної 
моделі мудрості, що розглядається, навички — це наявність в індивіда 
досвіду здійснення певних дій, наявність вмінь, необхідних для того, 
як можна усунути наявну суперечність.

Крім того, ефірною субстанцією духовного ресурсу слід вва-
жати ідеал виховання як запоруку мудрості в соціумі. Саме ідеалом 
сучасного українства є громадянин суверенної України, який праг-
не до соціальної справедливості, поважає закон, право людини на 
життя, свободу думки, належно ставиться до власних обов’язків. Це 
патріот, який має почуття національної гідності як наріжний камінь 
моральності. Втім, українська національна система виховання зорі-
єнтована на всебічну особистість громадянина України як вихідний 
результат мудрості.

Проблема виховання особистості розкривається Г.Сковородою 
у його притчі «Благородний Єродій», вірші «Убогий жайворонок», 
збірці «Сад божественних пісень», байках та численних листах. За-
слугою мислителя є передусім обґрунтування принципів гуманізму в 
творчому доробку особистості, оскільки це становить субстанційну 
основу ідеї природної народності. При цьому, керуючись ідеєю на-
родності, К.Ушинський вважає, що народна освіта повинна знахо-
дитися в руках народу, а вивчання свого Роду і Батьківщини, оскіль-
ки сучасному суспільству потрібна людина, яка могла б забезпечити 
розбудову нової Української держави. Саме образ шляхетної консти-
туції особистості як вияв субстанційної інтелігенції є ідеалом для 
сучасного українства.

Пошук ідеалу конкретного суспільства не може відбуватися без 
урахування його специфічних ознак національної культурної своє-
рідності. Що ж до українства, то, як засвідчує О.Кендус у дисерта-
ційному дослідженні, проблема національного ідеалу розглядалась 
вітчизняним мислителем як складна ціннісно-світоглядна категорія, 
що виражає прагнення до досконало-моральному бутті нації та її 
представників [122, c. 20]. Суспільний вимір національного ідеа-
лу характеризується українськими філософами в контексті таких 
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цінностей як нація, свобода, державність, а особистісний вимір зна-
ходить свій прояв в образі української людини, яка формувалася на 
традиціях і цінностях християнського і морально-політичного ідеа-
лів особистості.

Адже субстанція духовного ресурсу сучасного українського сус-
пільства є доволі суперечливою, оскільки простежується в ній два рів-
нозначні за своїм впливом, але протилежні за своїм змістом проце-
си. З одного боку, спостерігається формування потужного прошарку 
високоосвіченого, духовно озброєного населення, а з іншого — на-
очно наявні ознаки духовної кризи, деградації та регресу. Як зазна-
чає сучасний філософ І.Ф.Надольний: «Існує нова адміністративна 
ментальність, притаманна політичній еліті, яка розуміє необхідність 
нових змін, нової держави, нових політичних структур, а також ма-
сова свідомість певних верств суспільства, яким притаманна архаїч-
ність суджень, налаштованість на застарілі форми і норми життєді-
яльності» [186, c. 216].

Іншими словами, значною мірою загострюється суперечка між 
цими двома типами свідомості в питаннях оцінки духовного стану 
сучасного українського суспільства та духовного ресурсу сучасної 
людини.

Немаловажною в цьому процесі є субстанційність часу. Сучас-
ний світ постає досить суперечливою ареною для духовної мужнос-
ті. Сучасна людина має у власному розпорядженні такий потужний 
інструмент як самодостатність, що є розвиненою здатністю до само-
рефлексії, оскільки керується власною волею.

Таким чином, формувати у майбутньої інтелектуальної еліти 
національний світогляд, високі моральні принципи та ідеали, праг-
нення продовжити добротні справи своїх попередників, виховувати 
патріотизм, покликана мудрість українства. Такий рух мудрих людей 
як українство, в основі якої є духовний ресурс, субстанційно «охоп-
лює знання про побут, звичаї, традиції, світогляд українського на-
роду, тематично-проблемні наукові дослідження, гіпотези, а також 
матеріали про історію науки, внесок до скарбниці вселюдських знань 
українських вчених, мислителів, політичних діячів, про пріоритетні 
напрямки розвитку науки та технології і спрямоване на державот-
ворчі проблеми нації» [22, c. 47].
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Утвердження мудрої життєвої позиції можливо лише за умов здо-
ровоглуздого та творчого підходу, позбавленого догматизму, схолас-
тики, безсистемного вивчення загальних положень чи «абсолютної» 
правди. При цьому, духовний ресурс особистості та суспільства — це 
розвиток необхідних життєдайних сил, в яких ефірним наповненням 
субстанції є здоров’я. Розвиваючи розуміння здоров’я як духовно-
ціннісної характеристики розвитку людини, необхідно виокремити у 
структурі здоров’я такі важливі складові як: інтелектуальні, репродук-
тивні, фізичні, психоемоційні, особистісні, соціальні тощо.

Саме активізація таких здорових рухів, спрямованих на ствер-
дження мудрості людей, можна частково пояснити гносеологічною 
функцією ідентифікації. Адже людині необхідно визначити свою са-
мобутність, оскільки це спрощує життя і робить його надійнішим. 
Ідентичність не тільки вносить порядок у життєвий світ, а й відіграє 
таку ж роль, як творчість і релігія в світовому просторі.

Одна з філософських традицій ґрунтується на визначенні осо-
бистісної ідентичності в термінах субстанційного «Я» як внутрішньої 
самоідентичності існування. Від cogito Декарта до розуму Просвіт-
ництва і далі — до трансцендентального ego Канта і Гуссерля іден-
тичність та особистість сприймаються як дещо субстанційне, (істотне, 
унітарне, фундаментальне). Інша філософська традиція розкриває не-
субстанційність «Я» (Юм), сприймає особистість та її ідентичність 
як екзистенційний проект, як створення аутентичної індивідуальнос-
ті (Ніцше, Гайдеггер, Сартр).

Е.Гелнер у своїй книзі «Нації та націоналізм» критикує мислите-
лів, які звинувачували Канта в тому, що його погляди прислужилися 
розвитку націоналізму. Між Кантівським розумінням терміна «само-
визначення»  і поняттям «самовизначення націй», на думку Гелне-
ра, немає нічого спільного: «Ідентичність і достоїнство особистості, 
за Кантом, закорінені в її універсальній людськості або, якщо брати 
ширше, її розумності, а не в її культурній чи естетичній особливості» 
[63, c. 177].

Безперечно, Кант перманентно ототожнює людину-творця з тим, 
що в ній є розумним і універсальним. Особливо вражаючими постає 
субстанційна Природа Людини, що активізує не лише сферу емоцій 
особистості, естетичні нахили й переживання, а й глибокі роздуми 
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про дивовижний синтез тисячоліть, епох і поколінь, космічних і со-
нячних, місячних і земних начал, єдності гармонії і дисгармонії в 
сутності Всесвіту, кінцевість і вічність життя в діалектичній єдності 
існування всіх континентів землі. Адже Природа не штампує і не ав-
томатизує живі організми, Суще Живе органічно пов’язане із всепла-
нетарними процесами еволюції, визначеними трансцендентно.

Таким чином, українство вбачається як у його суб’єктно-са-
краль ній субстанційності, так і в загальнолюдській всезагальності. 
Оскільки і як окремий світ, і як питома частина Світобудови, зумовле-
на у своїй сутності закономірностями розвитку як Природного Буття, 
так і суспільного. Іншими словами, Суще необхідно досліджувати і 
бачити в Системі та в єдності Простору і Часу, в діалектичній вза-
ємозалежності минулого, сучасного і майбутнього за субстанційним 
характером. Саме духовний абсолют мудрості представляється як 
єдність трьох універсальних здібностей: почуття, розуму і волі. Це 
є творчою субстанцією загальнолюдських цінностей у конструктив-
ній моделі мудрості: істини, добра, краси, які модифікуючись через 
світогляд і самосвідомість сприяють моральній поведінці людини в 
суспільстві та в її творчій діяльності.

Таким чином, у сучасну добу глобалізації, коли суспільні від-
носини недостатньо взаємно згармонізовані, відбуваються певні ан-
типодні механізми в самому енергетичному процесі. За цих умов 
ефірна субстанція виступає діалектичним джерелом природного роз-
витку людини. Такий стан і форма ефірної субстанції як першоосно-
ви живого в сущому накладається на природу. В основі субстанцій-
ної думки як живої розумної істоти є біосоціальність, що виступає в 
правовому контексті за своєю внутрішньою будовою мозку як при-
родний «штаб». В цьому ефірному просторі біологічна організація 
клітини значною мірою «купається» у водному сполученні, оскільки 
розповсюджує спадкову інформацію, таким чином народжуючи рух 
субстанційно живих мікроорганізмів.



72

Ю.П.Лісовська, П.М.Лісовський, С.А.Подоляка

1.2. Світоглядні основи правової держави: міфи та реалії

У контексті правової держави необхідно зазначити, що міфу при-
таманна антропоморфізація як невиокремленість людиною себе з 
природи, ототожнення себе з природою, як діалектично одним ор-
ганічним цілим. Міф як чуттєво пережита дійсність актуалізує зо-
внішній світ власними мотивами суб’єкта. Міфічне світовідчуття за-
вжди містить у собі елемент чарівного і фантастичного, що уособлює 
вищу силу, яка добудовує історію природи і людства. Міфічне уза-
гальнення не є логічним, оскільки здійснюється метафорично завдя-
ки чуттєвим одухотворенням. Загалом же «уявлення про те, нібито 
розповідати міфи — значить викликати благословення богів, відоме 
багатьом народам. Тут маємо справу з відтворенням архетипу-прин-
ципу (на зразок платонівського ейдосу) на людському рівні та його 
своєрідною трансляцією» [128, c. 124].

Адже міф того чи іншого — це констатація його значних функ-
ціонально-інструментальних ресурсів, визнання наявності значної 
кількості прихованих у ньому характерних властивостей, що здатні 
істотно потенціювати в навколишній світ, з яким міфологізований 
об’єкт взаємодіє. Як зазначав Олексій Лосєв: «треба бути безнадій-
но короткозорим у науці чи навіть сліпим, щоб не помітити: міф за 
своєю конкретністю є найвищою, максимально інтенсивною і над-
звичайно напруженою реальністю. Це — не вигадка, а найяскравіша 
і найбільш достеменна дійсність. Він — абсолютно необхідна кате-
горія думки і життя, котра безмежно далека від будь-якої випадко-
вості та сваволі. Зауважимо: для науки ХVІІ — ХІХ століть її власні 
категорії не настільки реальні, як для міфічної свідомості реальні її 
власні категорії» [160, c. 24]. Іншими словами, міф — це спосіб ціліс-
ного уявлення про життєвий світ і реалії історичної відповідальнос-
ті, оскільки все суще є певною ступінню міфічної абстрагованості як 
приховано, так і явно. Саме міфом свідомо чи безсвідомо керується 
філософська думка.

Для міфа не існують межі між природним та надприродним, 
об’єктивним та суб’єктивним, оскільки світ міфа гармонійний, чітко 
впорядкований і непідвладний логіці практичного досвіду. Такий міф 
побудований на інтуїтивно-образному рівні цілісної картини світобу-
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дови. Функція міфа полягає не лише в раціональному розгортанні 
ритуалів, звичаїв та феноменів, а в їх обґрунтуванні іраціональним 
засобом надіндивідуальних вірувань, що сукупно нарощують со-
ціальний капітал. Для цього міф своєю метою робить життя люди-
ни цілковито зрозумілим, геніально простим, не залишаючи місця в 
феноменології мудрості для нових запитань, проблем, гіпотез тощо. 
За цих умов людина може дотримуватися суто міфологічного пояс-
нення, яке суперечить поясненню раціональному, що перестає діяти. 
Адже потужність і гармонія Всесвіту до кінця не осягнуті людською 
мудрістю, оскільки ініціюють гуманні наміри людства впевненість у 
його надприродному, нематеріальному сотворінні і підпорядкуванні 
встановленим космічним циклам, що виявлено у сучасних наукових 
гіпотезах. Наприклад, найбільш визнаний сьогодні в науковому світі 
погляд на походження Всесвіту (так звана теорія вибуху) дає підста-
ви припустити можливість циклічного «збирання» матерії в «центрі» 
Всесвіту, яка при досягненні межі можливого стиснення переходить 
внаслідок вибуху до періоду «розбігання», що характерно для кос-
мічного циклу, в якому ми живемо.

У цьому змісті стає зрозуміло, чому міф має власний критерій 
істини, який істотно відрізняється від наукового. При цьому доціль-
но розглядати критерій життєвої правди, а не наукової істини. «Цей 
фактор має передовсім аксіологічне значення: він виражає цінність, 
а не реальне буття. В міфові  та  символові має бути вгадана деяка 
істотна цінність» [55, c. 58]. Адже наукова  істина калейдоскопічно 
пронизана намистом міфології, що є похідною самого міфу. В наш 
час можна виокремити три основних філософських підходи до кон-
цептуалізації істини. Перший підхід розвинувся в межах логічного 
позитивізму, а другий — в межах прагматичної філософії як загаль-
нозначуще примусове вірування, оскільки істинність визначається ус-
пішністю, корисністю для досягнення мети. Третій підхід до концеп-
туалізації істини започаткований феноменологією Едмунда Гуссерля 
як онтологічне розуміння, що протистоїть традиційному гносеоло-
гічному підходу.

З огляду на цю обставину міф про Атлантиду отримав праг-
матичне виправдання. «Однак у 30-х роках відбулася наступна ін-
терпретаційна метаморфоза, яка змусила багатьох пошкодувати про 
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відродження міфа про Атлантиду: його теоретичне «кураторство» по-
чали здійснювати есесівські спецпідрозділи і особисто Генріх Гім-
лер з метою довести, що німці є спадкоємцями цивілізації атлантів, 
яка 12 тисяч років тому трагічно загинула. Виявлення генеалогічних 
зв’язків з атлантами було покликане довести расову перевагу німців. 
Воно перетворилося на один з вагомих етично-психологічних виправ-
дань Другої світової війни, розв’язаної Гітлером» [231, c. 250].

Катастрофічне занурення в океан Атлантиди датується, за Пла-
тоном, 9570р. до н. е., тобто це сталося понад 11,5 тис. років тому (за 
іншими даними, ця катастрофа трапилася між 11638 і 11542 р. тому). 
Називають різні причини катастрофи, що погубила Атлантиду, але 
найчастіше йдеться про фактори космічного походження, що при-
звели до вулканічної активності і морських трансгресій. Крім того, 
всім відомі причини світового потопу і вивержень вулканів просте-
жуються в багатьох міфологічних системах різних народів світу.

Як свідчить історія, доолімпійський етап розвитку міфу при-
пав на епоху, коли людина почувала себе беззахисною перед силами 
природи, а навколишній світ нагадував хаос, в якому діяли неке-
ровані, непідвладні людині стихії. Саме в цей період з’явилися пес 
Цербер, лернейська гідра та химера з трьома головами. Головною ді-
ючою силою природи вважалася земля як субстанція (першооснова 
живого сущого).

У часи патріархату виокремився новий вид міфологічного пер-
сонажу –славетний давньогрецький герой. Характерною особливістю 
міфу в цьому періоді є змалювання перемоги сонячного бога Аполло-
на над змієм Тифоном. Ще один герой вбиває дракона, засновуючи на 
місці перемоги місто-державу Фіви. Персей перемагає чудовисько 
Медузу Горгону, один погляд якої перетворював людей на каміння. 
Беллерофонт рятує людей від тиранії химери, а Мелеагр — від Ка-
лідонського Вепра. Нарешті, настає кульмінація: Геракл, син Зевса, 
здійснює свої дванадцять подвигів і остаточно дарує людям цей світ 
[231, c. 254].

Міфологія стародавніх слов’ян підживлювала віру в добрих та 
злих духів. Уявлення про них були значною мірою аморфними — 
духи не наділялися антропоморфними рисами. Усім духам люди при-
носили жертви, віддячуючи добрих та підлещуючись до злих. Згодом 
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настала епоха великих богів. На передній план вийшов бог Род, який 
був главою Пантеону, творцем Всесвіту. Пізніше культ Рода розпався 
на велику кількість дрібних культів, з яких найважливішим виявився 
культ Перуна — покровителя князя та його дружини, бога війни та 
битв, який вражає блискавками своїх противників. У наш час значно-
го поширення набула ідея, згідно з якою поєдинок Перуна зі змієм 
був своєрідним слов’янським варіантом індоєвропейського міфа про 
боротьбу небесного вершника-богатиря зі змієвидним чудовиськом. 
Дійсно, зображення вершника, який вражає списом змія, можна зу-
стріти в Європі повсюди — цей міф навіть був асимільований хрис-
тиянством, модифікувавшись у поєдинок Святого Георгія з драконом.

У цьому сенсі слід пікреслити, що антропоморфізація міфу від-
бувається завдяки соціалізації людського в людському. Оскільки люд-
ський організм у соціумі — це певна самоорганізаційна, самовдос-
коналювальна «фармацевтична, тютюново-алкогольна фабрика», що 
виробляє відповідні ферментні речовини з їх природно лікувальною 
та руйнівною властивістю. Такі «речовини» міфотворення виробля-
ються людським організмом у певному часі-просторі з огляду такої 
природної парадигми як: уяві, фантазії, розширеній свідомості, ши-
рокому світогляді тощо.

Варто не погодитись із світоглядним акцентом Олексія Лосє-
ва стосовно того, що міф у жодному разі не можна розуміти як фік-
цію або фантастичну вигадку: «Міф — це не ідеальне поняття, як, 
зрештою, не ідея і не поняття, а саме життя з усіма його надіями і 
страхами, очікуваннями і відчаєм, з усією реальною повсякденністю 
і особистою зацікавленістю. Міф не є ідеальним буттям, а життєво 
відчутною, омовленою (озвученою) реальністю і тілесною, до тва-
ринності тілесною, дійсністю» [160, c. 27]. Адже міф втілює сутнісні 
ознаки буття та відтворює автентичну дійсність як категорія думки 
та життя. Таке міфічно початкове сприйняття реальності є базисним 
і визначальним для структурованих типів світогляду.

У правовій державі суттєве значення відіграє міфологічний про-
стір еволюціїкультури, що є перетвореною формою символічного 
мислення. Адже єдність світу — це єдність, яка проступає як різно-
маніття існуючих в конкретності та цілості речей, станів, структур, 
систем, суб’єктів, що становлять Суще. Субстанційною актуальною 
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ознакою міфологічного мислення виступає мова як знаково-симво-
лічний зріз буття свідомості, що є виявом духу в архетипній формі. 
Оскільки все, що сьогодні втілюється у сучасних цінностях культури, 
цілком володіє унікальною здатністю зберігатися і вільно переміщу-
ватися у міфологічному просторі і часі.

Комунікація, мова художньо-міфологічних текстів, егоцентрична 
мова, мова науки складають формотворчий загал простору і часу у су-
часній культурі як потреби людського буття. Саме людське спілку-
вання постійно породжує і постійно відтворює індивіда як суб’єкта 
даного відношення.

При цьому феномен мови постає несхожим на реальність ото-
чуючого світу, не зводиться ні до суб’єкта (емотивна функція), ні до 
об’єкта (репрезентативна функція). Дійсна сутність мови виявляється 
поза видимими реальними умовами того, що на неї вказує. Саме така 
відмежованість проявляється у її міфічній символіці. На таку «від-
межованість» звертали увагу філософи М.Кузанський, Г.Сковорода, 
О.Лосєв, Е.Кассірер. Тільки слово як мовний символ створює окре-
му царину міфологічного світу культури, де символічне мислення, 
що не обходиться без мови, констатує світ не як щось готове, а скорі-
ше зводить процес оформлення деякого невизначеного ще матеріалу 
до ступеня світу — об’єктивації суб’єкта в цілому спогляданні.

На наш погляд, раціональний аналіз простору як категорії Е.Кас-
сірера є розмежування принципово відмінних типів просторового 
і часового досвіду. Найвищий ступінь в структуруванні простору 
Е.Кассірером –міфологічний простір як перетворена форма царини 
символічного мислення людини.

Класичне визначення людини як «раціональної тварини» є не-
сумісним з прагненням Е.Кассірера осмислити багатогранність люд-
ської природи, котрий вважає: «Людина живе не лише в фізичному, 
але і в символічному універсумі, мова, міф, мистецтво, релігія — час-
тини цього універсума» [120, c. 180]. Саме всепроникна сутність мови, 
невидимим чином охоплюючи різні царини, виявляється у міфоло-
гічній активності людини, де всі форми її діяльності детерміновані 
символічним характером у сучасній культурі.

Адже культура, як природне осереддя мудрості правової дер-
жави, продовжує природу силами самої людини, яка цілком втілює 



77

Правова держава:історія, теорія, методологія

свій потенціал. При розгляданні міфологічного простору в еволюції 
культури слід виявити три етапи певного образу уявлень про неї: ра-
ціоналістичний, біологічно орієнтований, плюралістичний.

На першому етапі еволюція міфологічних уявлень про культу-
ру пов’язана з ідеєю безпосереднього розвитку, ототожнення розвит-
ку культури і розуму. Образ культури виступає як односпрямована і 
раціоналізована схема. Її аналіз замикається на одному вимірі: роз-
витку, розгортанні у відповідному часі.

На другому етапі еволюції уявлення про сучасну культуру, спи-
раючись на філогенез, визначається ідеєю перервності, циклізму, вона 
мислиться подібно живому організму з процесами народження, роз-
витку і смерті. Циклічне повторення одного і того самого — основний 
недолік цього міфологічного образу культури. На третьому етапі уяв-
лення про культуру пов’язане як ідеями лінійного, так і нелінійного 
(хвильового, пульсуючого) розвитку культури, оскількивідбувається 
відмова від раціоналістичної і циклічної парадигм. При цьому не тіль-
ки розум, але й інтуїція, міф як символ, примус тощо забезпечують мо-
дифікацію мудрих ідей у безперервному культурномузростанні. Саме 
міф як первинна абсолютна реальність, що безсвідомо чи свідомо 
керує людською думкою, є архаїчною формою мудрості, оскільки 
містить трансцендентні передумови містичного пізнання істини.

Крім того,  історичне пізнання апріорі передбачає історичні 
факти не самі по собі, а в деякій інтерпретації, зумовленій історич-
ною концепцією мудрості. Адже «пам’ять — це також міф. З плином 
часу спогад про подію розмивається в деталях, але залишається сам 
факт події» [121, c. 13]. На наш погляд, з часом в результаті екстре-
мальна подія в житті постає «синдромом» згадки про минуле як міф. 
Це особливо стосується військових подій в Афганістані та на Кавказі 
80-х років ХХ століття, які один з авторів пережив як власну юність 
без юності та молодість без молодості. Саме та «розстріляна юність» 
бойових побратимів назавжди залишилась в його памяті як постійна 
біль в душі, що з кожним кроком духовно рухає свідомість до му-
дрості, відкриваючи в певному часі нові виміри простору. Тому неві-
домо, до чого наше особисте життя і практичне життя є ближчим — 
до міфа чи до науки. З часом може з’ясуватися, що ми робимо значну 
помилку, віддаючи перевагу науковій, а не міфічній картині світу.
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Прикладом механізмів і принципів дії політичного міфу можуть 
слугувати маніпуляції з кількістю жертв у Освенцімі. До 1994 року 
пам’ятна плита на місці цього концтабору стверджувала: «4 мільйо-
ни жертв»; нині нова плита констатує: «1,4 мільйона жертв». Про-
тягом кількох десятиліть людству ефективно навіювали тезу, що воно 
було свідком найбільшого геноциду в світовій  історії. Втім, масо-
во-ідеологізований рівень  сіонізму  як міфологізованої  свідомості 
не зупинився навіть на цьому: він вирішив закріпити таке уявлення 
про історію на законодавчому рівні різних держав. Зокрема, на хвилі 
критики фашизму одразу після Другої світової війни Австрія ввела 
до свого кримінального кодексу статтю, згідно з якою заперечення 
Голокосту передбачає покарання до 4 років позбавлення волі; дещо 
пізніше впливове єврейське лобі у Франції домоглося законодавчого 
закріплення штрафів у тих випадках, коли публічно висловлюється 
незгода щодо  історичної фактичності Голокосту  (нині  сума штра-
фів складає 75 тисяч євро) [23, c. 258]. Отже, політична міфотвор-
чість, пов’язана з міфологізуванням конкретного суб’єкта, становить 
собою феномен, у межах якого реальні особи прагнуть бути пред-
ставлені як нові активні герої за зразком аналогічних персонажів ар-
хаїчних міфологій.

Втім, збіднення життєвого смислу в правовій державі не є ціл-
ковитим розпорошенням, оскільки міф зберігає первинну життєздат-
ність, вітальні та генеративні особливості. Саме релігія є різновидом 
міфу, що спрямовує спеціально організовану діяльність на здійснен-
ня завдань соціалізації. Такий ідеологічний механізм у вигляді Бога 
забезпечує консолідацію ідей і цілісність суспільства засобом сакра-
лізації визначальних суспільних зв’язків.

Так, наприклад, з огляду рекламного міфу узагальнену і спро-
щену модель горизонтального виміру структури світу можна предста-
вити у сучасному українському медіа-просторі як парадигму антро-
морфних істот за зразком людського і, по суті, є його проекціями (сир 
«Hochland», акція «Космонуль» від мобільного оператора «Djuice» 
тощо). При цьому необхідно зауважити, що антропоморфні істоти — 
це «інопланетяни», які потрапляють до нашого світу, на нашу плане-
ту з інших цивілізацій у контексті мотиву діалектичного взаємопро-
никнення світів. Наявним взірцем може слугувати серія рекламних 
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роликів минулих років від компанії «Київстар» зі слоганом «Ви з 
іншої планети?» — при акцентовано гротескній зовнішності персо-
нажів — «інопланетяни» постають аналогом людей з огляду на по-
ведінку і спосіб мислення.

Крім того, простежується: стоїть літаючий апарат інопланетян — 
типова «летюча тарілка», поруч стоять меблі — крісло і диван. Біля 
них стоять та на них сидять самі інопланетяни, дуже задоволені знай-
деним товаром. При цьому в рекламі всіх названих типів наскрізно 
наявний казково-міфологічний інтертекст — іноді виразний і прямо 
позиційований, на рівні конкретних запозичених персонажів, чиї 
образи можуть пародіюватися, набувати нових персональних ознак, 
або на рівні менш відчутному і менш маніпулятивно впливовому — у 
вигляді наслідування сюжетних колізій, конфліктів, жанрових форм 
тощо. Така категорія рекламних персонажів заслуговує на подальше 
різнобічне вивчення проблеми правової держави саме в такому кон-
тексті з огляду інтеграції в медіапростір архетипних образів і моти-
вів, бінарних опозицій, міфологем тощо.

Таким чином, у правовій державі етапи соціокультурної динамі-
ки минулого, теперішнього і майбутнього часів (виникнення, ріст і 
спад) розглядаються як такі, що існують в міфологічному просторі 
еволюції культури та мови як значущих засобів задоволення їх соціо-
геннних потреб та інтересів.

Світоглядна формула трансцендентного в координатах му-
дрості правової держави

У сучасних умовах сфера надприродного світу детермінує ту ре-
альність, що перманентно не сприймається відчуттями людини, а тому 
не досяжна для практичної перевірки. Це — царина богів, духів, душ 
тощо, а також сакральних зв’язків та властивостей реальних предме-
тів та явищ. Це –місце феноменів, властивих релігійній свідомості.

Саме сьогодні формування ідеї трансцендентного в контексті 
духовного капіталу мудрості викликає нагальний інтерес, оскільки 
є становленням суверенності індивідуальної та суспільної свідомос-
ті. Ця формула народжується як наслідок радикальної самовідмін-
ності від зовнішнього світу самосвідомості, яка формується і яка на-
магається осягнути ще у ранніх формах розвитку людини (людей, 
людства). Звідси теза: «Я» — не від світу цього, а має походження з 
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іншого світу — більш цінного, вищого, ідеального (світи Брахмана, 
Дао, Логоса, Царства Божого)» [13, c. 120].

Проблема трансцендентності Бога світові та людині з’являється 
в релігії поступово. У ранніх формах (фетишизм, магія, тотемізм) над-
природне було поєднане з природним і не відокремлювалося чітко від 
нього. Анімалістичне світобачення внесло суттєві зміни у розуміння 
співвідношення надприродного та природного: надприродне субстан-
ціювалося, перетворилося на особливу, духовну сутність, що про-
тистояла емпірично осягненому, чуттєво сприйманому світові. Цей 
процес починається у VIII — III сторіччях до н. е. — у той час, коли 
починає розвиватися людське самоусвідомлення, з’являються транс-
цендентні релігії та доктрини (брахманізм, буддизм, даосизм тощо). 
У монотеїстичних релігіях (іудаїзм, християнство,  іслам) виникає  і 
розвивається ідея трансцендентності (потойбічності) Бога. Якщо у фі-
лософсько-релігійних вченнях Стародавнього Сходу трансцендентне 
сприймають як анонімну надсвідомість, то у монотеїстичних релігі-
ях трансцендентне ототожнюють з божественним і наділяють його 
ознаками індивідуальності, вищого суб’єкта, носія волі та промислу. 
При цьому Бог постає як абсолютний творець усього сущого. Ідея 
природи як матеріально-ідеальної діалектичної єдності, що характе-
ризує всю античність та архаїку, трансформується як символ транс-
цендентного, оскільки сама природа набуває символічної інтерпрета-
ції. Адже попередній дуалізм, де божественне та матеріальне, добро 
та зло протистояли одне одному, змінюється фундаментальним «мо-
нізмом» трансцендентної основи Сущого. «Кожен елемент досвід-
ного світу… є символом найвищого, межового об’єкта, всеохопної 
єдності, найдосконалішої реальності — Божества» [21, c. 14].

Богословська традиція вказує — непізнаваний, недоступний у 
своїй Суті Бог настільки вищий від усього живого, що навіть думка 
про Нього не могла б виникнути у будь-кого без Його самовільного 
самовиявлення. Св. Василь Великий писав: «Ми стверджуємо, що 
пізнаємо Бога нашого по діях Його, але не даємо обіцянки наблизи-
тися до Самої Суті. Бо хоч діяння Його і до нас сходять, проте Суть 
Його залишається неприступною». Це розрізнення можна вгледіти і 
у посланні апостола Павла, коли він говорить про загальнолюдські 
можливості Богопізнання: «Що можна знати про Бога, явне для них, 
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бо їм Бог об’явив,оскільки Його невидиме від створіння світу, влас-
не Його вічна сила й Божество, думанням про твори стає видиме» 
(Рим. 1: 19‒20).

Отже, про Бога як діалектично безконечного та безмежного Аб-
солюту можна говорити тільки в категоріях вічності та безмежності. 
До пізнаваного світу ці поняття явно не можна застосувати, оскіль-
ки світ, як відомо з досвіду, суттєво пізнаваний. Цей пізнавальний 
процесс, ймовірно, безкінечний, проте немає такої царини або сфери 
живої діяльності, яку апріорі можна було б вважати непізнаваною. 
Адже людська мова неадекватна не тільки для того, щоб описати бо-
жествене буття, а і для того, щоб виразити відношення між Творцем 
та творінням. Людська думка повинна зупинитися на межі творіння, 
оскільки ця думка не здатна перескочити прірву, яка своєчасно роз-
діляє межі Творця.

Богопізнання, основою, суттю та змістом якого є Одкровення, 
вимагає тотального залучення внутрішніх функцій духовної особис-
тості, а саме: розуму, почуття та волі, що їх регулює. Тому неможли-
во рогзглядати та розмірковувати стосовно розуміння сутності Бога 
в християнстві, не говорячи про найбільш трансцендентну, не під-
владну розумінню істину — Пресвяту Трійцю.

Дійсно, Одкровення для християнства, сповіщає нам, що Бог, 
будучи єдиним по сутності, триєдиний у своєму власному бутті: Він 
є Бог-Батько, Бог-Син та Бог-Дух Святий. Як зазначає релігійний 
філософ М.Лоський: «Серед людей, які з вірою приймають це Од-
кровення, зустрічаються і такі, які сповнені підтвердженням цього 
факту в релігійному досвіді. А хто не має цього досвіду, той шля-
хом роздумів про догмат Троїстості зможе знайти в ньому безкінцево 
цінний зміст, який слугує і завершенням, і обґрунтуванням всього 
нашого світорозуміння як з теоретичного, так і з практичного боку» 
[161, c. 114]. Саме неподільність, але і не абсолютна з’єднаність Отця, 
Сина та Духа Святого є вираз довершеної самовідданості один одно-
му як гармонія сущих поглядів. Зберігаючи свою індивідуальну своє-
рідність, кожна Особа Святої Трійці разом з тим не замкнена в собі: 
кожна з них повністю приймає повний зміст творчого життя іншої 
Особи і разом з тим вони здійснюють абсолютну повноту буття, а 
відтак і абсолютну досконалість.
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Знання про Трійцю як природу Бога з’являється в Євангеліях. 
На відміну від іудейського світу, який базується на Старому Запо-
віті і знає ім’я Боже Ієгова (Сущий), християнський світ доповнює 
це ім’я положенням про Трійцю. «Сам Син Божий, Ісус Христос, 
явився на землю та доповнив все, що необхідно знати людям про 
Бога. Він відкрив людям велику таємницю, що Бог один, але триєди-
ний в Особах. Перша Особа — Бог-Отець, друга Особа — Бог-Син. 
Третя Особа — Бог-Дух Святий. Це не три Боги, а один Бог у трьох 
Особах. Трійця єдиносущна та неподільна. Усі три Особи мають одна-
кове Божественне достоїнство, нема між ними ні старшого, ні молод-
шого; як Бог-Отець є істинний Бог, так і Бог-Син є істинний Бог, так і 
Дух Святий є істинний Бог. Відрізняються Вони тільки тим, що Бог-
Отець ні від кого не народжується і не сходить; Син Божий народжу-
ється від Бога-Отця, а Дух Святий сходить від Бога-Отця» [208, c. 14]. 
У цьому сенсі проаналізуємо морфогічний корінь слова «однакове». 
На наш погляд, це слово в трансцендентному розумінні має логіко-
семантичне значення як: Один (Бог, Сущий, Абсолют); однакове як 
споріднене, єдиносуще, оскільки люди мислять в одному ключі, од-
ними категоріями. За словами нашого вітчизняного мислителя Тара-
са Шевченка, поняття слова «однаково» має ідеологічно розмаїтний 
контекст, що звучить таким чином:

«Мені однаково, чи буде
Той син молитися, чи ні…
Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, не однаково мені» [283, c. 329].
У філософській формулі духовного капіталу є значна розбіж-

ність розуміння трансцендентного. Так, представники європейсько-
го раціоналізму (Р.Декарт, Г.Лейбніц, Ф.Шелінг тощо) пропонують 
відмінне від традиційного християнського розуміння та тлумачення 
трансцендентного, оскільки у їхньому розумінні — це вища косміч-
на сутність як логічна впорядкованість потойбічної реальності.

Філософський зміст трансцендентного найбільш чітко розкрив 
І.Кант. Розмірковуючи над «пошуком меж пізнання,  сприйняття, 
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думки, поклавши початок самій традиції демаркації значень транс-
цендентного  та  трансцендентального  (де останнє — апріорно по-
стає нашій свідомості, іманентна його форма, через яку самооргані-
зовується наше пізнання і через яку нам являється світ») [114, c. 110], 
І.Кант пов’язує ці поняття з двома межами у пізнанні. Першою є 
межа між формами споглядання (простором і часом) і семантикою 
мислення (категоріями) та феноменом як об’єктом пізнання. Форми 
споглядання  та мислення разом  з необхідною єдністю свідомості 
(«Я») знаходяться по цей бік досвіду, передують йому та його зумов-
люють, що і робить їх трансцендентальними. Другою межею є межа 
між явищами та речами-у-собі, що непізнавані. Ці речі, що мають 
відповідні результати, І.Кант називає трансцендентними, тобто по-
тойбічними [115, c. 25].

Таким чином,  трансцендентальне означає  те, що обумовлює 
можливий модус пізнання, трансцендентне — те, що лежить поза 
межами свідомості та пізнання.

При цьому, за вченням І.Канта, ідея Бога є регулятивним прин-
ципом розуму, а не твердженням про Його онтологічне буття. Це — 
сутність розуму, який «потребує, щоб розум розглядав усі зв’язки у 
світі неначе б вони виникали з всеохопної причини, щоб обґрунтува-
ти на ній правило систематичної єдності в поясненні цих зв’язків; у 
цьому ідеалі не є ствердження про саме по собі необхідне існування» 
[115, c. 256].

Як вважає І.Кант, ідея Бога в історії людства часто субстанцію-
валася та підлягала загальному розумінню як «всепокладаючий по-
чаток». Отже, трансцендентне — це ідея чистого розуму, яка виконує 
регулятивну функцію у пізнанні та практичній поведінці.

Трансцендентне  як  «ілюзорність  творчої  уяви  та мислення», 
що вкорінені в людській природі, розглядає Л.Феєрбах [257, c. 67]. 
Релігія постає у нього як антропологія, результат прагнення людини 
до безкінцевості, виходу за межі свого існування. Іншими словами, 
трансцендентне є фокусованою назовні та абсолютизованою приро-
дою самої людини (любов, розум, воля).

У цьому сенсі існують інші виміри соціоантропологічного під-
ходу до трансцендентного, що є психологічним, інтенційним його 
обґрунтуванням. Так, у «Соціології  релігії» Г.Зимель подає  інтен-
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ційне розуміння: трансцендентне формується вірою — іманентною 
якістю. Однією із сутнісних інтенцій людського буття. Віра, в розу-
мінні Г.Зимеля, — поняття більш широке, ніж релігійна віра. Віра 
стає релігійною тоді, коли вона звільняється від конкретної адрес-
ності і спрямовується на сферу трансцендентного. Саме ідея транс-
цендентного є важливим етапом в інтелектуальному ресурсі духовно-
го капіталу людини як здатність рефлексії духу.

У психоаналітичній філософії також наведе психологічне тлу-
мачення смислів трансцендентального, що витікає із ствердження 
глибинного, вкоріненості та безперечності стосовно почуття транс-
цендентного. Згідно з З.Фрейдом, трансцендентне — це ілюзія, яка 
покликана задовольняти деякі позасвідомі бажання людини: бажан-
ня позбавитися відповідальності, перекласти на іншого розв’язання 
своїх проблем, прагнення до опіки, потреба в опікунстві. «Вони ви-
лущили батьківське ядро, яке від самого початку крилося за будь-яким 
образом Бога… Тепер, коли Бог став єдиним, ставлення до Нього знову 
змогло набути інтимності та напруженості дитячого ставлення до 
батька» [266, c. 108]. Таким чином, згідно з З.Фрейдом, людина сама 
створює ідею Бога, проте позасвідомо, виходячи зі свого життєвого 
досвіду, нагромадженого ще в дитинстві як нерозкритого в доросло-
му. При цьому формується образ люблячої, всесильної справедливої 
істоти. Як вважає З.Фрeйд, «Релігію у такому випадку можна було б 
вважати загальнолюдським нав’язливим неврозом, який, подібно до 
відповідного дитячого неврозу, має коріння в Едиповому комплек-
сі, в амбівалентному ставленні до батька. Відповідно до цього розу-
міння можна було б прогнозувати, що відхід від релігії безперечно 
станеться з фатальністю невмолимого процесу зростання, до того ж 
нині ми знаходимось у серцевині цієї фази розвитку» [266, c. 108].

Крім того, Е.Фром стверджує, що «Бог — це символ людської 
потреби в любові» [269, c. 160]. Цей концепт постулює обов’язкову 
наявність у людини ідеалів та устремлінь до чогось, що виходить за 
межі фізичного задоволення. «Немає такої людини, — говорить фі-
лософ, — у якої не було б релігійної потреби — потреби в системі 
орієнтації та об’єкті для служіння. Людина може вклонятися твари-
нам, деревам, ідолам, невидимому Богу, святій людині чи вождям з 
бісівським обличчям; вона може вклонятися предкам, нації, класу чи 
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партії, грошам чи успіху; її релігія може сприяти розвитку руйнівного 
початку чи любові, пригніченню чи братерству людей» [269, c. 108].

У К.Юнга трансцендентне — це метафоричне позначення ко-
лективного несвідомого. Саме в ньому вкорінені різноманітні ідеї та 
вчення, але доступ до нього ускладнений штучними бар’єрами, які ви-
ставляє одновимірний, формалістичний інтелект. Осягнути трансцен-
дентне людина може або в змінених станах свідомості (це транснаро-
дження, переживання клінічної смерті, стани усамітнення, глибокі 
творчі переживання тощо), або в містичному досвіді (саторі), мето-
дики якого створені ще давньосхідними мудрецями. Так, у середині 
ХХ сторіччя в Індії з’являється вчення Махаріші Махареш Йоги про 
трансцендентальну медитацію, де трансцендентальне мислиться як 
перехід до трансцендентного: розум прагне до трансцендентного аб-
солютного буття, яке Махаріші Махареш Йоги розуміє як безтурбот-
ну свідомість, в якій відсутнє переживання, розум перебуває поза 
полем відносного існування в стані трансцендентності [110, c. 231].

Говорячи про медитації як джерела трансцендентних пережи-
вань, необхідно означити дві оцінки: перша визнає її значимість, що 
розглядає відповідний варіант людського досвіду як просвітлення, 
прорив в архетипну царину колективного несвідомого (К.Юнг), стани 
космічної свідомості (С.Гроф), вершинні переживання (А.Маслоу); 
друга до містичного досвіду ставиться критично, вважаючи його ре-
гресією в материнське лоно (З.Фрeйд), віддаленням від реальнос-
ті  (Г.Вайль). На наш погляд, медитацію, зрозумілу як поглиблена 
сконцентрованість, можна розглядати як складову трансцендентного. 
Останнє варто розуміти як шлях подолання деякої межі, що пов’язано 
із самозаглибленням, з існуванням того, що не може бути осягнене 
розумом. Як вважає С.Франк, людина завжди буде оточена неосяж-
ним, осягаючи лише фрагменти зовнішнього та внутрішнього світу. 
Трансцендентне не дає опредмечуваного знання, але відкриває гли-
бинні якості буття.

Ф.Ніцше зазначає поняття Бога продуктом метафізики, яка має 
бути подоланою дійсним мисленням: «Ні мораль, ні релігія хрис-
тиянства у жодній точці не стикаються з дійсністю. Суцільно уяв-
лювані причини: «бог», «душа», «Я», «дух», «свобода волі» — а то 
і«несвобода»… Цей закінчений світ фікцій відрізняється у гірший 
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бік від світу сновидінь: сновидіння відображає дійсність, а фікція її 
фальсифікує — знецінює, заперечує. Коли вигадали поняття «при-
роди», яка протистоїть богу, «природне» стало означати пропаще та 
порочне, — весь уявлюваний світ християнства вкорінений у нена-
висті до природи (дійсності), оскільки виражає найглибше незадо-
волення реальним» [190, c. 29].

Феноменологія виокремлює релігійне від історико-конфесій-
ного, від соціального буття суспільства. Феноменологи стверджують 
унікальність, автономність та незвідність релігійного до інших сфер 
життя. У цьому відношенні С.К’єркегор розглядає ідею Бога як аб-
солютно існуюче джерело істинної екзистенції, оскільки людина не 
може стати сама собою без Абсолюту та за відсутності онтологічної 
істинності відчуває страждання. Саме віра скорочує безкінцеву від-
стань між людиною та Богом [148, c. 257].

На наш погляд, екзистенціоналізм створює концепцію людсько-
го буття як трансценденції, що є постійним виходом за власні межі. 
Трансценденція в розумінні екзистенціалістів припускає людську сво-
боду, моральність та відповідальність як деякий абсолют та горизонт 
людських устремлінь. Крім того, атеїстичний екзистенціалізм зорієн-
тований на людину, для якої «Бог помер», оскільки поза людиною не 
існує ніяких критеріїв та авторитетів. Трансцендентне тлумачиться 
як Ніщо, в якому реалізується свобода людини і яке є обов’язковим 
для самопізнання людини. поняття «трансцендентність», «трансцен-
дентне» наповнюється глибоким змістом екзистенцій них аспектів 
людського буття.

М.Гайдегер визначає Ніщо як головну онтологічну характерис-
тику: якби людина не була зміщена в Ніщо, то не було б свободи та 
всіх її виявів: творчості, мистецтва, перетворення тощо, одним сло-
вом, усього того, що робило людський світ світом культури. Фактич-
но неможливо було б говорити про людський світ узагалі [58, c. 283].

З точки зору Ж.-П.Сартра, якщо людина прагне бути Богом, 
то вона втрачає себе як людину (залежність від дійсності заміню-
ється на залежність від Бога), звернення до Бога — поступка мо-
ралістично-психологічним прагненням душі. Трансцендування для 
Ж.-П.Сартра — це вихід людини до безконечних можливостей поза 
об’єктивними критеріями. Тепер усе залежить здебільшого від ви-
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бору самої людини. таким чином, трансцендування є розрив людини 
зі здатністю, подолання цієї здатності, вихід за межі емпіричних об-
ставин [232, c. 213].

А.Камю виголошує самоздійснення людини через свідому від-
мову від трансцендентного, яке обмежує людину жорстокими рамка-
ми. Для А.Камю трансцендентне — термін релігійної традиції. Всі 
докази існування трансцендентного дуже сумнівні, оскільки єдиною 
цінністю для нього є не потойбічний розвиток, а ясність бачення та 
повнота переживання людини. У «Міфі про Сізіфа» А.Камю роз-
мірковує про ствердження людиною самої себе, коли вона з макси-
мальною ясністю розуму, з повним розумінням власної долі повинна 
гідно нести хрест життя, але не миритися з ним. Людина за «абсур-
дом» має власний розум, який усвідомлює свої межі. Така людина 
свідомо обирає бунт проти богів [113, c. 98].

Для  представників  релігійного  екзистенціалізму  (К.Ясперс, 
Г.Мар сель, М.Бубер, М.Бердяєв) трансценденція не лише необхідна 
в структурі людського капіталу, а й є особливим різновидом буття, 
що стоїть над людиною. Проте, на відміну від попередніх традицій, 
при цьому трансценденція не детермінує людину, а є ідеалом, який 
стає кінцевим прагненням та критерієм оцінки нею своїх мирських 
справ. Людину релігійні екзистенціалісти сприймають як сутність, 
що постійно себе долає, постійно трансцендує, оскільки без цього 
неможлива особистість [297, c. 27].

У пошуках виходу із суб’єктивності людина неминуче приходить 
до двох варіантів: або це шлях об’єктивації, вихід у суспільство з його 
обов’язковими нормами, цінностями та стандартами, коли особистість 
втрачає свій неповторний внутрішній світ, що призводить до відчу-
ження людської природи; або ж це трансцендування — шлях, який 
лежить, згідно з М.Бердяєвим, у глибині існування. саме на цьому 
шляху відбуваються екзистентні зустрічі з Богом та іншою людиною. 
В об’єктивації людина живе в царині безособовості, в трансценден-
туванні вона потрапляє в царину свободи. В цьому сенсі надособис-
тісне має особистісний характер і не пригнічує людину [188, c. 321].

На думку К.Ясперса, трансценденція має виконувати головну 
функцію філософії, пов’язану з розумінням Бога. Згідно з К.Ясперсом, 
тільки наблизивши людину до трансценденції, інакше кажучи, ви-
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світливши трансценденцію, здійснивши стрибок до безумовного 
буття, можна досягти цього розуміння. Це безумовне буття немож-
ливо пізнати ні науковими методами, ні предметним пізнанням за-
галом, оскільки іманентне свідомості як такій. Тому для досягнення 
«безумовного буття» необхідно пройти три етапи трансцендування: 
орієнтацію в світі (усвідомлення обмеженості тільки предметного 
його тлумачення), прояснення (осяяння) екзистенції (усвідомлення 
душі), читання шифрів трансценденції [297, c. 90].

Фундатор католицького екзистенціалізму Г.Марсель тлумачив 
людину як «єдність духу та тіла», або «втілене буття». Водночас він 
постулював «співпричетність особистості» божественному буттю, що 
дано через «осяяння» і складає творчу суб’єктивність людини та веде 
до розуміння її буття як таємниці свідомості (духовності). Щоб осяг-
нути цю таємницю, людина повинна зануритися в тотальність буття, 
а це передбачає творчу активність людини, «справжність» її буття, 
джерело чого Г.Марсель вбачав у постійному самовдосконаленні, що 
веде до Бога — трансценденції [168, c. 57].

Протестантський теолог П.Тілліх указує, що трансцендентність 
виявляється в бутті людини, яке є відбитком буття як такого. Буття 
як таке, згідно з П.Тілліхом, первинніше за будь-яке розділення, в 
першу чергу розділення на іманентне та трансцендентне. Тому існує 
внутрішній зв’язок людини з буттям, але людина відчужена від нього 
в своєму земному існуванні. Як наслідок, П.Тілліх мислить релігій-
ність як фундаментальну характеристику людини, саме в релігійнос-
ті виявляється найбільша турбота про абсолютний сенс буття. Тому 
і завдання теології П.Тілліх визначає як кореляцію вічних екзистен-
ційних «питань» людини та «відповідей», що містяться в Посланні 
християнського Одкровення. Це має допомогти подолати відчужен-
ня людини від Бога, а відповідно — від буття, оскільки у П.Тілліха 
Бог — це теологічний синонім категорії буття.

Розвиток ідеї трансцендентного продовжується у працях пред-
ставників сучасної християнської філософії антропологіі — М.Ше-
лера, Г.Плеснера.  Згідно  з М.Шелером,  сфера  абсолютного буття 
необхідно існує для свідомості людини. Сфера абсолютного буття — 
одна із сфер, що не редукується. Проте усвідомлення людиною наяв-
ності сфери абсолютного буття не означає, що вона має істинне уяв-



89

Правова держава:історія, теорія, методологія

лення про зміст цієї сфери. Людина має тільки найзагальнішу ідею 
абсолюту, наділеного завжди двома характеристиками: суверенністю 
буття та досконалою цінністю. Тому якщо є можливим вияв природи 
божественного, то переважно завдяки філософсько-антропологічним 
конструкціям.

Якщо у М.Шелера людина вкорінена в божественній реальнос-
ті, яка є трансцендентною світові, то у Г.Плеснера звернення до Бога, 
релігійне життя є не наслідком і не реакцією на існування Бога, а 
засобом подолання сутнісного для людини конфлікту, нестерпності 
її ексцентричної позиції, яка постійно виводить її в ніщо. Оскільки 
власне існування та все суще людина усвідомлює як щось випадкове, 
то вона приходить до думки про абсолютне буття, яке непідвладне 
випадковості, а отже — і до ідеї Бога. У цьому Г.Плеснер вбачає під-
ґрунтя релігійності. Таким чином, він намагається прийти не до тео-
логічного, а до позарелігійного теоретичного пояснення наявності та 
змісту релігійного життя людини [123, c. 213].

Таким чином, необхідно зазначити, що ідея трансцендентності у 
релігії та філософії має суттєву відмінність. Трансцендентне в релігії є 
атрибутом Бога. Стосовно трансцендентності Божої людина відчуває, 
що її бачать та знають, і усвідомлює себе віддаленою від найблагішого 
джерела життя, з яким і намагається встановити зв’язок. Трансцен-
дентне у філософії — це модус людської свідомості, людського буття. 
І в цій межі діапазон його досить великий: від ототожнення трансцен-
дентного з божественним до його зведення до Ніщо. Отже, якщо у 
релігії трансцендентність транслює себе в світ людського буття, то у 
філософії людина транслює себе у сферу трансцендентної реальності.

Благодійність як основа духовного капіталу мудрості
Сучасний вигляд української благодійності (філантропії) форму-

ється під впливом усталених традицій благодійності Заходу, оскільки 
власне українські традиції філантропії та меценатства були знищені 
за часів СРСР, коли вважалося, що благодійність принижує гідність 
людини. Адже західні традиції філантропії мають тривалу історію 
формування, яка залишила свій відбиток у різноманітних формах та 
практиках філантропії. Таким чином, контекст сучасного розвитку 
філантропії в Україні не може бути зрозумілим поза контекстом іс-
торичного розвитку західної філантропії.
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Практики західної філантропії беруть свої витоки в етичних 
цінностях античності та раннього християнства. Найочевиднішим 
доказом грецького походження цього явища,  звичайно,  є  сам тер-
мін «філантропія», який походить від грецького слова philantropia, 
що перекладається як «любов до людства». Саме ієрархію розумін-
ня смислу поняття «філантропія» переживає під впливом христи-
янських релігійних цінностей як особистого служіння ближньому. 
Таке розуміння філантропії зберігається до кінця ХІХ — початку ХХ 
століття. Починаючи з ХХ століття у Сполучених Штатах Америки 
відбувається суттєва зміна у практиці філантропії: філантропія вихо-
дить за межі особистого служіння благодійника і стає «анонімною».

Звичайно, погляди на філантропію змінювались протягом періо-
ду у, майже, дві тисячі років (між раннім християнством та початком 
ХХ століття), але протягом всього цього періоду філантропія прогно-
зувала особисте служіння, тому цей період не є суттєвим.

Грецьке слово «філантропія» має багатоманітну історію вико-
ристання. Термін «філантропія» в Стародавній Греції первинно був 
релігійним та вживався для позначення любові богів, спрямованої 
на людство. Даний термін міг застосовуватись до окремих богів, або 
богів загалом, але поступово він починає вживатися у найвищій формі 
найчастіше стосовно Асклепія, бога зцілення та заступника лікарів. 
Його культ та цілюща діяльність були зосереджені у чисельних хра-
мах Греко-Римського світу, де медичне обслуговування було доро-
гим. При цьому бог Асклепій шанувався, як бог, який дає допомогу 
недорого, задовольняючись пожертвами-подяками. У деяких випад-
ках приписи бога включали тривале лікування у медичних закладах, 
що відносились до храмів. Це лікування пропонувалось безкоштов-
но тим, хто не міг заплатити. Отож, врешті решт, Асклепія почали 
загально вважати «філантропічним» серед богів.

Так, приміром, у 1842 році Жанна Гарн’є, яка втратила чоло-
віка і дітей, відкрила перший із «приютів» для вмираючих в Ліоні, 
котрий мав назву «Хоспіс», а також «Голгофа», а з часом — і в інших 
місцях Франції як розвиток «паліативного» піклування. А в 1879 
році ірландські Сестри Милосердя незалежно від хоспісів Жанни 
Гарн’є створили Хоспіс Богоматері для вмираючих у Дубліні. Орден 
Матері Марії Айкенхед був заснований як Орден на честь знедоле-
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них, хворих і вмираючих. При цьому варто зосередити, що хоспис 
Богоматері був першим місцем, створеним для піклування за вмира-
ючими. На той час, в 1905 році, коли Орден відкрив ще один хоспис 
за назвою Святого Іосифа, в лондонському Іст-Енде вже діяли три 
протестантські хоспіси за назвами: «Будинок відпочинку», «Готель 
Божія», а пізніше — хоспіс «Святої Трійці».

Так, наприклад, сьогодні при Київській міській онкологічній лі-
карні функціонує хоспісне відділення, в якій активну життєву роботу, 
піклуючись за онкохворими, що знаходяться в надзвичайно тяжкій 
формі, проводять поруч з медиками психологи та соціальні волонтери.

В класичних Афінах (5-4 ст. до н. е.) від людей з найбагатших 
родин вимагали по черзі, зазвичай протягом року, витрати за одну 
з  багатьох державних функцій,що оплачували на  релігійні  храми 
та фестивалі, суспільні роботи, будівництво кораблів для військово-
морсь кого флоту, вартість встановлення драматичних вистав тощо. 
Цей інститут був основною частиною адміністрації грецьких міст 
протягом багатьох століть.

В античних Афінах вигоди у вигляді совісті та честі, якими, влас-
не кажучи, ніколи не можна поступитися, які люди отримували за свої 
літургії, зазвичай вважались адекватною компенсацією. Однак, про-
тягом Римського періоду система літургій була розширена до приму-
сового виконання суспільних робіт всіма верствами суспільства як 
одна із методів маніпулювання свідомістю з відповідним наміром дії.

На початку книги «Нікомахової етики» Арістотель розглядає 
«щедрість», чесноту, яка передбачає дотримання помірності («серед-
ини») у відношенні до майна. Щедрого хвалять за його ставлення до 
«давання та придбання майна, причому більше за те, що пов’язане з 
даванням» [24, c. 54].

На наш погляд, духовна безпека в матеріальному добробуті є 
не лише необхідним для життя, а й необхідною умовою жити від-
повідно чеснотам, що включає ефективне використання духовного 
багатства. Бідності в Греко-Римському світі уникали першочергово 
через небезпеку втратити соціальний статус. Втрата матеріального 
багатства, яка призводила до бідності, також означала втрату почут-
тя гідності. Вільно мислячий грек того часу розрізняв два основних 
види «бідності»: «бідність», через яку людина мала заробляти собі на 
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життя. Таким було становище переважної більшості населення старо-
давнього світу. Це включало кожного, хто працював своїми руками 
заради того, щоб заробити на життя. Фізична праця не поважалася 
в давньогрецькому суспільстві. Інший вид бідності включав надзви-
чайно бідних, доведених до убогості. До жебраків, зазвичай, стави-
лися з острахом та відразою. Вони були поза співчуттям, яке могло б 
спонукати заможних допомогти бідним. Допомога жебракам, зазви-
чай, не входила в межі розуміння філантропії в Грецько-Римському 
світі, де найбідніші верстви населення взагалі не враховувалися.

Ставлення до благодійності суттєво змінюється з появою хрис-
тиянства, що пропагує піклування про бідних та допомогу нужден-
ним.

У Новому Заповіті, Євангеліє від Луки, наводяться слова Ісуса 
Христа, що прекрасномовно свідчать про ставлення до багатства у 
християнстві: «Блаженні злиденні, бо ваше є Царство Боже» [105, 
c. 34].

Про необхідність для християн допомагати іншим і ділити з 
ними все своє майно свідчать рядки з Нового Заповіту (Діяння Апос-
толів): «Всі,хто увірував, були разом і все в них було спільне. І те, 
чим володіли, і те, що мали, вони продавали і розділяли це всім, за-
лежно від потреби кожного» [105, c. 70]. Благодійнiсть стає необхід-
ним актом як особистого, так і суспільного служіння, що включає і 
розподіл власного (кожного, всіх) майна серед нужденних, і добро-
вільне піклування про тих, хто цього потребує.

Таким чином, для християнства Благо пов’язується з майбутнім 
вічним життям у раю, яке потрібно заробити добрими справами. До-
помога бідним вважається правовим обов’язком для спасіння своєї 
власної душі. При цьому походження коштів, що витрачаються на 
благодійність має суттєве значення і Богу угодним буде тільки той 
дар совісті як істинне походження морального закону в правовій дер-
жаві.
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1.3. Основні критерії оцінювання правової держави: мова, 
свідомість, культура

На наш погляд, мудрість правової держави — це духовна кон-
струкція, продукт думок і світоглядів, що логічно завершує мислен-
ня. Українська філософія робить проблему мудрості тим вузловим 
пунктом, до якого «стягуються» всі проблеми нашого суспільства — 
відчуження людини від влади і суспільства, дегуманізація суспіль-
но-політичних відносин, деструктивних процесів у суспільстві, що 
позбавляють людину гідного існування, сприяють порушенню прав 
і свобод особистості.

За цих обставин у сучасному інформаційному світі виникає ак-
туальна потреба осягнути мудрість з огляду її людської діяльності як 
суб’єкта суспільних відносин, в якому простежується роль класового 
суб’єкта в умовах виробництва. Проте тотальна соціалізація особи, 
групи, спільноти призвела до того, що людина втратила свої певні 
визначальні структури мудрості буття. Ці структури за своєю онто-
логічною природою більш глибинні, а тому і більш інваріантні щодо 
змін у соціально-політичному середовищі.

При цьому, для мудрості як для онтологічної, гносеологічної 
та аксіологічної природи варто розглянути характерні наміри у такій 
послідовності:

1. Об’єктивний характер мудрості як вияв національного буття
Для нації як етносоціальної спільноти характерні стійкі вну-

трішні зв’язки, що об’єднують індивідів у суспільній системі, в якій 
кожна особистість розглядається як реальний носій зв’язків і особ-
ливостей спільноти. Саме включаючись у феноменальну структуру 
мудрості спільноти, особистість отримує національну визначеність.

Адже необхідно зазначити, що національні особливості і зв’язки 
не наслідуються біологічно. У зв’язку з цим Е.Геллнер вважає: «У 
людини повинна бути національність, як у неї повинні бути ніс і два 
вуха. Все це здається самоочевидним, хоча, на жаль, це не так. Але 
те, що це мимоволі впровадилось у свідомість як самоочевидна іс-
тина, являє собою важливий аспект і становить суть проблеми націо-
налізму. Національна належність — не природжена людська власти-
вість, але тепер вона сприймається саме такою» [63, c. 128].
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З огляду на це, формуючи національну визначеність особис-
тості, її духовний капітал виявляє орбіту національних традицій. З 
цього приводу Й.Гердер показав, що національна культура топологіч-
но пов’язана з природно-географічним середовищем. «Народи видо-
змінюються залежно від місця, часу, місця і різних обставин, цілі 
всіх їх устремлінь» [64, c. 558]. Саме звідси розпочалося становлен-
ня типових позитивних рис українського характеру: здорове почуття 
гумору, тонке відчуття гармонії природи, працелюбство, толерант-
ність, специфіка культури тощо.

Зокрема, аналізуючи культуру в соціоантропологічному аспек-
ті, варто окреслити сукупність знаково-символічних систем, що аку-
мулюють досвід буття у вигляді способів сприйняття, мислення, а 
також у вигляді знань.

Сучасна ситуативність ініціюється такими глобальними проце-
сами, що призводять до розриву соціокультурної ідентичності, вна-
слідок чого відбуваються непередбачувані наслідки. Тому в сучасних 
умовах глобалізації важливо зберегти та примножувати національну 
специфіку культури. При цьому, зокрема, в системі освіти зростає 
необхідність вибудовувати гуманістичні  ідеали в координатах лю-
диноцентризму та людинокосмізму, спираючись на архетипно-мен-
тальну змістовність мудрості українського народу. Так, гуманістичні 
ідеали простежуються вже в перших пам’ятках культури — «Слові 
про закон і благодать» Іларіона Київського, «Слові Данила Заточни-
ка», «Повчанні» Володимира Мономаха. В цих працях обстоюються 
ідеї самоцінності людського життя, впроваджуються принципи до-
брочинності й людинолюбства у відносинах між людьми. Ці ідеї є 
головною рушійною силою сучасних культурних процесів, завдяки 
яким необхідно враховувати тенденції маніпулятивного впливу як 
механізму реалізації культури — її мозаїчного, мережевого характеру.

2. Філософія медіа-комунікацій
Значною мірою у філософських дослідженнях прослідковується 

стійка тенденція: друкована преса, кінематограф, телебачення, інтер-
нет, що фабрикуються словом мас-медіа або простіше медіа і залуча-
ються до розмислу або в якості об’єкта критики.

На наш погляд, медіа постає генеративним носієм комунікатив-
них процесів, в яких відбувається обмін інформацією. В цьому сенсі 
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є суттєвим зв’язок медіа/цивілізація як інструмент просторових і 
часових вимірів. Як зазначає Маклюен в «Розумінні медіа», «засіб 
комунікації (медіа) є повідомлення < … >. Це означає, що особисті 
і соціальні наслідки будь-якого засобу комунікації, тобто будь-якого 
нашого розширення назовні, випливають з нового масштабу, при-
внесеного кожним таким розширенням або новою технологією [164, 
c. 9]. Саме феноменологія мудрості і окреслює серію духовних фе-
номенів щодо медіа, чим убезпечує людську сутність від розмаїття 
соціальних спекуляцій.

За цих умов роль головного транслятора ідей, образів, понять, 
символів виконують не традиції, а засоби масової інформації. Саме 
Інтернет, телебачення, радіо, відео, преса тощо мають конвергентний 
вплив на еволюцію соціоантропогенези, змінюючи установки, цін-
ності, ідеали, оскільки через ЗМІ виливається потік різного роду 
культурних сурогатів, спрямованих, головним чином, на американі-
зацію. Такий конвергентний вплив означає не лише взаємопроникнен-
ня технологій, коли грані між ними зникають, а соціальні результати 
виникають на зрізі технологічних галузей. Сутність цього феномену 
полягає в злитті нанотехнологій як можливості керування речови-
ною на атомарному рівні, біотехнологій як можливості маніпулю-
вання генами та генетичною інформацією та когнітивних технологій 
як процесів мислення та їх механізмів. Головним чином це стосуєть-
ся перегляду традиційних уявлень про такі фундаментально-ціннісні 
поняття як людина, життя, розум, природа, існування тощо. Саме лю-
дина як стратегічний творчий ресурс духовного капіталу має право 
перетворювати флору і фауну за своїм уподобанням, розширюючи 
екзистенційні кордони свого буття.

За цих обставин отримання нових матеріалів і розвиток нових 
методик має створити науково-технічну революцію в  інформацій-
них технологіях. Завдяки цим технологічним досягненням людське 
життя може з’являтися новим шляхом — через об’єднання живого та 
неживого. Сьогодні тенденція трансгенізації живих організмів пере-
творює флору і фауну Всесвіту на мережу біоферм, біофабрик і біо-
реакторів по виробництву корисностей.

Така продукція, що несе в собі аномію та агресію, негативно 
впливає на підлітків та молодь. Про це свідчать соціологічні дослі-
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дження, проведені по Україні в цілому і, зокрема, у Кіровоградській 
області у 2011 році. Отримані дані показують, що у період системної 
кризи соціальних інститутів в Україні (зокрема, інститутів вихован-
ня) субкультура молодого покоління набуває аномальних ознак: до-
звілля сприймається як основна сфера життєдіяльності. Від реалі-
зації такої позиції повністю залежить внутрішній комфорт молодої 
людини, де освіта як духовна основа людського капіталу, відходить 
на інший план. В силу цього, молода людина має виробляти в собі 
внутрішню автономію соціальних проектів, при цьому мати світо-
глядну свідомість за критичним мисленням та логікою суджень.

Отже, відбувається вестернізація культурних потреб та інтере-
сів. Вона проявляється у повсякденності схематизованих зразків-сте-
реотипів масової культури. За цих обставин варто враховувати, що 
культурний базис українського соціуму не настільки міцний, щоб 
ефективно протистояти потоку вестернізації  («експансії західних 
куль турних і політичних сурогатів», «квазідемократизації» тощо). В 
сучасних умовах України, де національна культура, духовним опер-
тям якої є мова, релігія, цінності, традиції, звичаї, знаходиться на 
межі становлення, а соціальні інститути невизначені й хитливі. Тому 
вестернізація може маніпулятивно впливати на особистість, оскіль-
ки проникнення разом із товарами ідеологій, зразків поведінки й спо-
живання зарубіжного типу постає значною мірою.

На наш погляд, за умов відсутності належних зрушень у соціаль-
но-економічному житті країни, ефективних успіхів у духовній сфері, 
інформаційно-культурна експансія створює в Україні загрозу втрати 
особистістю її національно-культурної ідентичності. У цьому проце-
сі особливу роль відіграють Інтернет, реклама тощо, що поширюють 
цінності й ідеали «чужеземного» постіндустріального суспільства. Ці 
цінності поступово укорінюються в суспільній свідомості, особливо в 
ментальності молодої генерації, створюючи фрагментарні, поверхневі 
соціокультурні стереотипи, орієнтовані на індивідуалізм і прагматизм.

Таким чином, перед українським суспільством виникає завдан-
ня ― здійснити синтез властивих йому соціальних і культурних цін-
ностей з новаціями сучасного способу життя. Тому на перший план 
виходять функції держави як основного соціального інституту, що 
створює базові передумови для доступу до культурних благ, що ви-
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значає «правила гри» у сфері духовного розвитку. Саме розробка ду-
ховного ресурсу українською державою в сфері соціальної політики 
та безпекотворення передбачає мудре сполучення регулятивно-об-
межувальних заходів щодо культурної продукції інших країн із роз-
витком власного ринкового капіталу.

Тому людина, яка постійно має добру справу, переосмислює ви-
хідну буттєвість у контексті його діяльнісного використання. Це ви-
магає постійних зусиль з боку мудрої людини, рефлексія якої має 
самобутній характер як збереження священної енергії буття в про-
цесі діяльнісного використання буттєвих символів (образів, уявлень 
тощо). Саме такий людських дух мудрості є системним результатом 
діяльнісної роботи у суспільному відтворенні моделі дійсності. При 
цьому ефективним результатом суб’єктивації людської діяльності є 
створення надійного компенсаторного механізму, завдяки якому роз-
вивається діяльнісний підхід до дійсності та захищається людська 
сутність у феноменологічній площині моделювання світу (його ви-
димих і невидимих проектуючих «магістральних артерій). Адже лю-
дина як акторський суб’єкт світового процесу має цілісно запотребу-
вати в своєму внутрішньому світі незапотребуваність інших світів.

3. Правова палітра мудрості в системі природозбереження
Змістовним механізмом феноменології мудрості є соціальні 

зв’яз ки з належним правовим врегулюванням. На жаль, в Україні 
відчувається слабкість правового супроводу. Саме недоліки чинно-
го законодавства разом з відсутністю чіткого розмежування функцій 
і координації діяльності між різними спеціально уповноваженими 
органами ускладнюють контроль за виконанням вимог правоохорон-
ного законодавства і породжують численні порушення.

Сучасна потенційно-категоріальна невизначеність правових 
норм врегулювання соціальних зв’язків та забезпечення перспектив 
самореалізації особистості є проблемою мудрості в природознавстві. 
Тобто формувати систему соціальних зв’язків неможливо без зміни 
моральної свідомості до взаємин «людина — природа».

Згідно з цим соціальні зв’язки систематизують процес утворен-
ня нових нормативно-правових актів, оновлення та коригування чин-
них законодавчих актів. Тому необхідно у найближчий перспективі 
вирішувати такі ключові питання як:
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- понятійно-категоріальне визначення міжнародних європей-
ських норм і законодавчих актів у річищі національного законодав-
ства на основі інтелектуально-кадрових ресурсів; саме обмеженість 
інституціонального і кадрового потенціалу призводить до нецільо-
вого використання коштів як проблеми у фінансовій сфері;

- розробка та впровадження ефективно діючих механізмів як 
системи превентивної безпеки щодо запобігання/врегулювання еко-
логічних конфліктів на регіональному, національному і міжнародно-
му рівнях.

Таким чином, особливу роль для усвідомлення соціальних зв’яз-
ків відіграють ціннісні пріоритети, що визначають зміст прав лю-
дини як гармонійні відносини з природою. Це право на життя, на 
свободу, власність та громадянську ідентичність. Зазначені умови 
обумовлюють потребу в постійному пошуку поліваріантності щодо 
удосконалення, зокрема, правового урегулювання саме в системі со-
ціальних зв’язків різного наукового поля як багатогранний комплекс.

Цього можна досягти шляхом генеративно-цілісного мислення 
в царині фундаментальних знань, що на практиці самовідтворюють 
природну систему.

Тому потрібно створити нову парадигмальну систему ціннісних 
орієнтирів, що збереже збалансовані соціальні зв’язки в сучасному 
світовому процесі. Саме фундаментальний підхід мудрості правової 
держави сприятиме новому еволюційному етапу соціальних зв’язків.

У цьому сенсі зазначається, що проблема духовних пріоритетів 
є однією з найбільш складних рефлексій соціального знання у фено-
менології мудрості. Адже сьогодні Україна ініціює соціально-філо-
софського осягнення природи суспільної життєдіяльності. В умовах 
соціодинаміки українського суспільства соціально-філософський ана-
ліз  духовних  пріоритетів  пов’язується  з  необхідністю  пошуку меха-
нізмів забезпечення сталості соціального порядку та активізації про-
дуктивних інтелектуальних сил.

Класифікацію духовних пріоритетів можна розглядати, вихо-
дячи з розмаїття оцінок, що діалектичновизачають види людської 
діяльності.  За цих умов утворюється  система пріоритетів, що ор-
ганізовує суспільство, оскільки має бути чіткою і послідовною, бу-
дуватися з урахуванням її міцної структурованості та підпорядко-
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ваності. Особистісний підхід до класифікації духовних пріоритетів 
мав американський філософ Рональд Дворкін, зокрема, він викорис-
товує поняття первинних духовно-ціннісних пріоритетів — здоров’я, 
розумові здібності, енергія, здатність уяви тощо.

Своєрідна класифікація ціннісних пріоритетів у феноменоло-
гічній системі мудрості належить Шалому Шварцу, який обґрун-
тував теорію ціннісних пріоритетів культури. В її основі лежить 
системно побудована концепція на підставі ретельного вивчення і 
узагальнення пріоритетів, представлених у різних культурах світу. 
Шалом Шварц розробив відносно новий і належним чином теоре-
тично обґрунтований перелік пріоритетних орієнтацій носіїв куль-
тури. Підхід до їх вимірювання відрізняється від інших підходів у 
декількох аспектах:

- пріоритетні орієнтації носіїв культури випливають з відповід-
ним чином розробленої теорії (а не аналізу вже отриманих емпірич-
них даних);

- апріорі формулюється перелік пріоритетів, які служать свого 
роду маркерами для кожної орієнтації;

- включено набір питань, що охоплюють широкий діапазон цін-
нісних пріоритетів, визнаних у різних культурах. Для вимірювання 
пріоритетів використовуються тільки питання, перевірені на куль-
турну еквівалентну значущість;

- пріоритетні орієнтації носіїв культури організовані в логічну 
систему пов’язаних одни з одним вимірювань, яка емпірично пере-
вірена;

- емпірично доведено, що ранг національних культур по кожній 
пріоритетній орієнтації досить стабільний на різних типах вибірок у 
багатьох націях по всьому світу [116, с. 84].

У цьому сенсі Шалом Шварц зазначає, що найважливіша про-
блема правової держави — забезпечити відповідальну соціальну по-
ведінку, спонукати людей зважати на благополуччя інших і коорди-
нувати з ними свої дії, розуміти їх неминучий взаємозв’язок. Тому 
такий ціннісний пріоритет, як «рівність», передбачає, що люди по-
винні розглядати інших як людських індивідів, морально рівних та 
таких, які мають такі ж основні потреби. Адже соціальна значущість 
людей проявляється в тому, що вони повинні співпрацювати один 
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з одним та проявляти турботу про благополуччя кожного. Важливі 
пріоритети в таких культурах — рівноправ’я, соціальна справедли-
вість, чесність, здатність до допомоги, відповідальність, лояльність, 
толерантність [116, c. 85].

Крім того, варто підкреслити, що саме в сучасному «атомізова-
ному» соціумі, в якому відбувається певне розщеплення на «грудки» 
як відсутність одного органічного цілісного, актуальним питанням 
постає моральність як наріжний камінь духовного пріоритету. При 
цьому, основою моральності є відчуття гідності людини як її недо-
торканості, а не насилля та хаос. Втім, Ієремія Бентам стверджував: 
«Мораль у найбільш загальному розумінні є вченням про мистецтво 
спрямовувати дії людей таким чином, щоб досягати найбільшого об-
сягу щастя» [33, c. 216].

А от Зенон і Хрісіп дотримувалися точки зору, згідно з якою 
«моральна досконалість (вдосконалення) не залежить від природних 
задатків людини і прищеплених їй звичок, а виключно — від ро-
зумових вправ, інтелектуальних зусиль, котрі дають змогу бути ін-
диферентним до життя та смерті, багатства та бідності, хвороб та 
здоров’я [237, c. 64]. На наш погляд, такий спосіб субстанційного 
примирення чеснот моралі та розуму виявився не надто перекон-
ливим, оскільки індивідуальний і суспільний досвід часто доводив 
і продовжує доводити протилежне — моральна досконалість є ре-
зультатом нехтування настанов розуму. Іншими словами, мораль та 
розум мають спільний генеалогічний корінь — це розсудливість, та 
почуття внутрішньої автономії, оскільки індивід сприймає себе са-
модостатньо, певною мірою дистанціюючись від соціального досві-
ду та звичаїв. Тобто мораль як шляхетність підносить суб’єкта над 
повсякденністю, що немає меж для часу та простору, спонукаючи 
оцінювати суспільну дійсність у цілому (системно), а не атомізовано 
(розщеплено). В цьому зв’язку мораль розкріпачує людину рефлек-
сійно, спонукає її до соціальної значущості, до світоглядної структу-
ризації та ієрархізації будь-якого типу буття.

Певний інтерес представляє класифікація ціннісних пріоритетів 
у духовній основі правової держави, розроблена Миколою Розовим. 
Мислитель підкреслює, що різні індивіди і спільноти живуть, мис-
лять, діють відповідно до різних орієнтирів (пріоритетів, принципів, 
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традицій, вірувань, інтересів, потреб, установок і т.п.). Кожний із цих 
суб’єктів вважає, що має право жити, мислити і діяти відповідно до 
своїх орієнтирів. Микола Розов застосовує постулат генералізації і 
доводить, що кожний суб’єкт повинен апріорі визнавати і за іншими 
право жити, мислити, діяти відповідно до їх орієнтирів. Це право 
всіх суб’єктів вважається пріоритетним, якщо воно використовуєть-
ся як граничне нормативне підґрунтя свідомості і поведінки.

При цьому апріорність полягає в тому, що передумовою потен-
ційної можливості втілення різних орієнтирів виступають певні за-
гальні умови, а детермінація збереження цих умов і фіксується в 
первинних загальнозначущих пріоритетах. Щодо духовно-ціннісних 
пріоритетів, то Микола Розов вважає, що це пріоритети спрямування, 
«але люди прагнуть до різного, і це чудово. Кардинальні пріоритети 
(які нікому не забороняється вважати «нижчими») — це пріоритети 
обмежень. Якщо люди будуть жити, дотримуючись загальних меж 
у своїй поведінці, то це не настільки прекрасно, проте нормально, а 
головне — дозволяє різним людям і спільнотам прямувати до своїх 
різних вершин» [224, c. 133].

Одна зі спроб здійснити класифікацію ціннісних пріоритетів 
в духовній системі правової держави належить Леоніду Ерштейну. 
Його цікавила не стільки зовнішня класифікація, скільки внутріш-
ня, що відображає стан та ієрархію окремих ціннісних пріоритетів в 
духовінй феноменології правової держави. З точки зору зовнішньої 
класифікації, можна запропонувати поділ пріоритетів на соціальні і 
особистісні, на філософський, соціологічний, психологічний, фізич-
ний аспекти тощо.

Внутрішня класифікація ціннісних пріоритетів, на думку Лео-
ніда Ерштейна, повинна природним чином випливати з визначення і 
сутності духовного капіталу. «Інакше ця класифікація матиме штуч-
ний, надуманий характер, і навряд чи допоможе в розумінні цінніс-
них пріоритетів як психосоціального феномену» [292, c. 18].

На різних етапах життя суспільства і через різні обставини, коли 
людина з роками стає мудрішою, її гострий фізичний біль в загар-
туванні самим життям перевтілюється в інші форми болю, а саме: 
почуття любові до близьких, рідних людей, рідного краю наповню-
ється розсудливістю, чемністю, толерантністю. Саме така людина по-
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стає цілісною творчою особистістю, яка уособлює в собі духовний 
капітал мудрості.

При цьому відбувається переосмислення самоцінності свого 
(кожного, всіх) існування як такого, оскільки вироблення певного 
внутрішнього «ферменту-речовини» заспокоює людину, робить її 
автономно розважливою. На наш погляд, людина, котра побувала на 
межі Життя та Смерті, випробувана в бойових екстремальних ситуа-
ціях (лінія Життя одного з авторів перетнулась війною в Афганістані 
та на Кавказі у 80-ті роки ХХ століття) , гідно усвідомлює найвищу 
цінність — це саме Життя як Життя всіх нинішніх і майбутніх по-
колінь людей; Життя попередніх поколінь людей, їх життєва енергія, 
що втілена у створенні наступних поколінь, у духовній та матеріаль-
ній культурі суспільства, його життєвий досвід як провідника історич-
ного досвіду людства.

З точки зору соціокультурного змісту духовних пріоритетів, фун-
даментальною підставою для їх класифікації є розмежування термі-
нальних та інструментальних пріоритетів. Термінальні або цільові 
пріоритети узагальнено виражають найважливіші ідеали, ціннісні 
сенси життя людей, такі як: цінність людського життя, міжособис-
тісні стосунки, віра, воля тощо.

В інструментальних цінностях в даному суспільстві — засоби 
досягнення мети. З одного боку як моральні норми поведінки, а з ін-
шого — якості, здібності людей (такі як незалежність, ініціативність, 
авторитетність тощо).

За визначенням, цільові пріоритети є більш стійкими й мають 
більш високий статус порівняно з термінальними пріоритетами.

Іншою підставою класифікації може слугувати належність до 
відповідних потреб суб’єктів: вітальних або первинних потреб, що 
мають значення для збереження  і продовження життя (добробут, 
комфорт, безпека); інтеракціоністських — більш складних потреб 
у спілкуванні, діалектичній взаємодії з іншими людьми; соціаліза-
ційних — ще більш складних потреб у засвоєнні пріоритетів, норм, 
зразків поведінки, що є життєво змістовними у даному суспільстві.

Важливою соціокультурною підставою для класифікації пріо-
ритетів є  їх співвіднощення з тим або іншим типом цивілізації, у 
надрах якої виникли дані пріоритети або до яких вона здебільшого 
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належить. Під цим культурно-генетичним кутом зору розрізняються 
пріоритети, що формуються на основі: традиційних цінностей, орі-
єнтованих на інновації і прогрес у досягненні раціональних цілей. 
Крім того,  варто враховувати  існування цінностей, що виникли в 
традиційних суспільствах як історично більш ранні.

За функціональною підставою, тобто за роллю пріоритетів для 
функціонування і розвитку суспільства як цілісної системи, важли-
во бачити різницю між переважно інтегруючими пріоритетами та 
пріоритетами, що здебільшого диференціюють. Виконання інтегру-
ючої функції залежить від масштабів розповсюдження конкретних 
пріоритетів серед членів цього суспільства на певному етапі його 
розвитку: якщо ці пріоритети схвалює більшість членів суспільства, 
їх можна вважати інтегруючими; якщо ж їх схвалює меншість, тоді 
вони виявляються такими, що диференціюють. З розвитком суспіль-
ства функціональна роль пріоритетів може змінюватися: пріоритети, 
що диференціюють, стають інтегруючими і навпаки [149, c. 16].

Залежно від можливостей своєї реалізації, духовні пріоритети 
соціуму можна поділити на практичні і потенційні. Практичні прі-
оритети соціум перманентно реалізує через цілеспрямовану діяль-
ність. При цьому факт існування в соціумі потенційних пріоритетів 
є дослідженим і пояснюється його суспільною сутністю. Чіткої межі 
між практичними і потенційними пріоритетами провести неможли-
во, оскільки такий розподіл є умовним.

Прикладами потенційних пріоритетів соціуму є його «вічні» 
цілі: добро, справедливість, щастя тощо. У цьому сенсі визначаль-
ною домінантою суспільного буття і Сократ, і Платон, і Аристотель 
вважали принцип справедливості, за яким вони закріплювали ста-
тус необхідності і всезагальності. У Аристотеля все суспільне буття 
вкладалося в межі політичної дійсності, підпорядковуючись  інтере-
сам держави. Визначаючи в якості основної мети політики забезпе-
чення вищого блага громадян полісу і надаючи їй першочергово мо-
рально-педагогічне значення, Аристотель стверджував: державним 
благом є справедливість — тобто те, що слугує загальній користі.

Зазначений світоглядний акцент у мудрості правової держави 
сягає корінням ще часів Конфуція, який зазначав, що метою будь-
якої політики є досягнення справедливості. Це означає, що політи-
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ка і мораль мають подібну природу, а функціонально вони ідентич-
ні. З точки зору суспільного оптимуму позиція Конфуція є значно 
ефективнішою, оскільки за відсутності справедливості неможливо 
розрахувати на побудову солідарного суспільства, вибудуваного на 
принципах гармонії і взаємопідтримки.

Буття згідно з принципами справедливості — вимога етично 
гармонійного і соціально значущого суспільства, своєрідної ідеаль-
ної моделі держави. За цих обставин розбіжність між нормами ін-
дивідуальної та суспільної моралі має місце в будь-якому суспіль-
стві та в будь-якій державі. Те, що розцінюється як аморальне на 
індивідуальному рівні, на рівні соціальних груп може визнаватися 
цілком моральним. Здебільшого протиріччя виникають і резонують 
не стільки між індивідуальною та суспільною мораллю, скільки між 
абсолютними нормами моралі та мораллю держави, і, відповідно, 
між мораллю суспільною та мораллю тих індивідів, що сповідують 
певну систему абсолютної етики.

Оскільки традиція від часів Платона до Аристотеля, розгляда-
ла мораль і політику як неподільну цілісність, спрямовану на досяг-
нення справедливості християнська традиція розмежувала поняття 
«етика» та «політика», «Богове» та «кесареве». Втім, Макс Вебер 
зазначив, що будь-яка етично акцентована дія може підпорядкову-
ватися двом субстанційно різним і протилежним максимам: етику 
переконання або етику відповідальності. Адже етика відповідаль-
ності — це етика, орієнтована в першу чергу на ефективність дій 
щодо досягнення мети. З метою ілюстрації цього типу етики Вебер 
наводив приклад притчі Макіавеллі про одного громадянина Флорен-
ції, який віддав перевагу величі свого міста на противагу спасінню 
власної душі.

Етика переконання як механізм впливу на свідомість, навпаки, 
вимагає чинити безвідносно до наслідків — суто на підставі етично-
го імперативу, почуттів, совісті.

Отже, класифікаційно пріоритети можна визначити як узагальне-
ні цілі і засоби їх досягнення, що забезпечують інтеграцію суспільства 
в життєво важливих ситуаціях. Саме система ціннісних пріоритетів 
утворює духовну квінтенсенцію потреб та інтересів індивідів і соці-
альних спільнот. Вона, у свою чергу, впливає на інтереси і потреби як 
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мотиватори соціокультурної дії. Адже сучасний соціальний прогрес 
відбувається лише в умовах конкретного соціального устрою, куль-
тури як результат духовної творчості людини. При цьому, освіта є 
одним із інтелектуальних соціальної політики, в якій зазначаються 
такі пріоритети як: праця, охорона здоров’я, доступне житло, еколо-
гія безпеки тощо. В зазначеній класифікації варто акцентувати увагу 
на духовному пріоритеті концепції ноосфери як глобальний. Ця кон-
цепція передбачає, що еволюція планети визначатиметься колектив-
ним розумом людства. Саме дії людини як розумної істоти набува-
ють ознак вирішального фактора в розгортанні генезису Землі. Втім, 
слід зауважити, що епоха ноосфери актуалізувала гуманітарний ак-
цент земної еволюції як аспект гідності та відповідальності людини 
за її неухильність гармонійного співжиття людини з навколишнім 
середовищем.

Таким чином, серед існуючих класифікацій духовних пріори-
тетів немає такої, яка б відповідала в повному обсязі всім потре-
бам та інтересам вивчення правової держави. Наявність численних 
класифікацій вказує на такі їх визначальні критерії як мова, освіта, 
культура та на нагальність проблеми і бажання створити теоретичне 
підґрунтя для їх просування.

Контрольні запитання

1. В чому полягає одвічне таїнство мудрості в контексті право-
вої держави?

2. Розкрийте концепцію природного права згідно вчення Гроція 
та Спінози.

3. Визначити біосоціальний еволюціонізм правової держави.
4. Які історичні критерії правової держави?

Теми рефератів

1. Формула мудрості в правовій державі: витоки, пріоритети, 
прогнози.

2. Міфологічний простір еволюції культури у правовій державі.
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РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-ЦІННІСНІ 
НАСТАНОВИ ПРАВОВОЇ 
ДЕРЖАВИ

2.1. Ментально-ціннісні орієнтири мудрості в правовій дер-
жаві

Сьогодні на благо розвитку України необхідно усвідомити та 
науково обґрунтувати всі актуальні аспекти національного капіталу, 
зокрема, духовні джерела, рушійні сили тощо. Без цього неможлива 
правова діяльність системи ціннісних орієнтирів щодо забезпечення 
духовного капіталу, тобто розв’язання завдань, спрямованих на фор-
мування мудрого українського суспільства.

Так, насамперед, система культурних цінностейдіалектично вза-
ємодіє з економікою, соціальною системою і політикою як інтеграції 
суспільства. При цьому культура є одним із аспектів життя суспільства, 
але вона виступає центрооб’єднуючим фактором, взаємопов’язуючи 
всі інші підсистеми соціальної життєдіяльності і забезпечуючи спіль-
ність людського існування. Так, взаємодія культури з економікою по-
роджує «культуру праці», «ділову культуру», «господарчу етику», 
«культуру виробництва»; з політикою — «політичну культуру», «ди-
пломатію», «культуру адміністративного менеджменту»; з соціаль-
ною системою — «культуру національних та міжнародних відно-
син», «культуру спілкування» тощо.

Однією із багатьох функцій культури як процесу і продукту ду-
ховного капіталу є вироблення і впровадження у суспільство таких 
елементів культури як: норми, знання, значення і символи. Зокрема, 
українські науковці на чолі з І.Надольним визначають культуру « …
через систему цінностей та ідей, що слугують для регулювання по-
ведінки членів певного соціуму» [261, c. 46].

Н.Смелзер трактує культуру як систему цінностей, уявлень про 
життя і кодів поведінки, яка є загальною для людей, які зв’язані пев-
ним способом життя [235, c. 57].
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Російський дослідник А.Радугін вважає, що культура — це сис-
тема колективно поділяємих смислів, символів, цінностей, переко-
нань, взірців і норм соціально-психологічної поведінки і орієнтирів 
взаємодії людей із середовищем існування, які вони виробляють в су-
місному житті для підтримання певних структур діяльності і спілку-
вання суспільства в цілому або притаманних конкретній групі людей 
[219, c. 78].

На нашу думку, особливістю цінностей культури в духовному 
капіталі феноменології мудрості є те, що вони виступають в суспіль-
стві об’єднуючими, консолідуючими чинниками. Різним культурам 
притаманні різні цінності, бо кожний суспільний устрій встановлює, 
що є цінність, а що ні.

Розв’язання проблеми існування духовного капіталу як запоруки 
мудрого самозбереження в правовій державі (зокрема, її безпеки) у 
зв’язку з переходом до нового суспільного ладу, залишається диску-
сійно відкритим і потребує детального дослідження. Тому слід звер-
нути увагу на системний аналіз причин, тенденцій, явищ і процесів, 
які призводять до виникнення суперечностей і труднощів у духовній 
сфері розвитку суспільства, а також шляхів їх вирішення.

Сьогодні ми знаходимось на зрізі пострадянських часів і по-
будови громадянської державності в Україні, що цілком зумовлює 
необхідність пошуку якісно нових підходів до пізнання духовного 
капіталу мудрості, оскільки Україна будує демократичне суспільство 
на ринкових засадах економіки. Як зазначав наш пророк-мислитель 
Т.Г.Шевченко потрібно «чужого навчатись і свого не цуратись». На 
наш погляд, маємо зосереджуватися на дослідженні українськими 
науковцями цінностей західних суспільств: механізмів їх формуван-
ня, сприйняття їх різними соціальними групами, механізмів регуля-
ції впливу на людей тощо. Отже, є нагальна потреба у розробці нової 
парадигми духовного капіталу через структурний зміст духовної куль-
тури, що становить феноменологію мудрості.

Як стверждують дослідники, зокрема С.Чукут, духовна куль-
тура виникає як результат взаємодії загальнолюдського і національного. 
«Духовна культура являє собою не застиглий результат людської діяль-
ності, а є процесом утворення і накопичення культурних надбань, (не 
лише матеріальних, але і духовних), в яких втілюється все різноманіття 
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людської природи та які виникають у процесі духовного виробництва 
як окремої нації (народу), так і людства загалом» [281, c. 123].

Заслуговує на увагу класифікація цінностей таких мислителів 
як: М.Маркевича та А.Радугіна, що їх підходи до класифікації сис-
теми цінностей збігаються. Дослідники поділяють цінності на цін-
ності смисложиттєві (уявлення про добро і зло, щастя, долю і сенс 
життя) і універсальні (життя, здоров’я, особиста безпека, добробут, 
сім’я, освіта, кваліфікація, правопорядок). М.Маркевич додає до уні-
версальних цінностей ще і цінності міжособистісного спілкування 
(чесність, доброзичливість, порядність, взаємодопомога, толерант-
ність, любов) і демократичні (свобода слова, совісті, партій; націо-
нальний суверенітет; гарантії соціальної рівності і справедливості) 
як самостійні групи цінностей.

Крім того, М.А.Макаревич розширює спектр універсальних цін-
ностей: право на власність; охорона прав материнства; свобода твор-
чості; мова і культура.

Розглядаючи мудрість правової держави в контексті системи 
цінностей культури як важливу наукову категорію, варто виділити у 
порівнянні з іншими цінностями те, що вона знаходиться під безпо-
середнім впливом інтересів людей. Це та цінність, без якої неможли-
ве життя людей, що передається із покоління в покоління, закріплю-
ється і засвоюється у свідомості.

У цьому відношенні необхідно зазначити, що для аналізу жит-
тєво мудрого циклу цінностей вважається діалектичний підхід до тео-
рії культурного розвитку, який розроблявся філософами І.Кантом та 
Г.Гегелем, а також їх багаточисельними послідовниками, серед яких 
найбільш відомими були К.Маркс і Г.Маркузе.

Основний теоретичний постулат діалектичного підходу поля-
гає в тому, що всі культурні взірці, які витворені людьми, являють 
собою кінцеві, тобто недовговічні явища. К.Маркс у передмові до 
«Критики політекономії» зазначає, що культурний розвиток являє 
собою послідовність стадій. Враховуючи той факт, що цінності є 
елементами культури, то ця теорія, з нашого погляду, може бути за-
стосована і до системи цінностей.

На нашу думку, конфлікт цінностей важко піддається вирішен-
ню, тому що стереотипи масової свідомості досить стійкі і змінити 
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їх складно. Неможливо переконати тих, хто відмовляється прийняти 
нові правила життєдіяльності. Потрібно враховувати той факт, що 
суспільній свідомості притаманна консервативність щодо певних сус-
пільних явищ, навіть якщо об’єктивні умови значно змінюються і спо-
нукають до життя нові відповідні ціннісно-нормативні уявлення. За 
усталеними ціннісними орієнтирами і настановами є принципи, по-
збутися яких важко або неможливо — адже останні формувалися із 
традицій, системи впевнень і вірувань, культурних стереотипів сім’ї, 
групи, спільноти, нації і порушення їх суттєво впливає на суспіль-
ну свідомість і самосвідомість особистості. Зміна свідомості — це 
складний тонкий та суперечливий процес. Чим сильніше закріплені 
старі типи ціннісних орієнтирів у свідомості особи, тим складніше 
цей процес відбувається. Слід зазначити, що така ситуація призво-
дить до того, що нові цінності не сприймаються серйозно, не засвою-
ються органічно.

Стан суспільства, що трансформується, при якому одні певні 
цінності і норми вже не діють, може породжувати аномію. Поняття 
аномії ввів в соціологію Е.Дюркгейм, який розкрив механізм здійс-
нення в суспільстві розпаду цінностей, орієнтацій і норм, якщо вони 
еволюційно не замінюються актуальними. Результатом цього проце-
су є відчуття відокремлення, непринятності індивіда чи певної со-
ціальної групи до загальноприйнятих цінностей суспільства. Аномія 
виникає внаслідок втрати людиною ясних і переконливих стандар-
тів поведінки і цілей життєдіяльності в умовах порушення і розладу 
певних соціальних, культурних, моральних цінностей і норм. Харак-
терною ознакою аномійного стану соціальної системи слід визначи-
ти прискорений масовий процес маргіналізації індивідів, в резуль-
таті якого вони опиняються за межами тих соціальних спільнот, в 
яких перебували раніше. Диференціація суспільства веде до того, що 
певна його частина живе на межі бідності, ставлячи собі за мету 
лише фізіологічне виживання. Відповідно ці люди перебувають у 
стані глибокої соціальної деградації і не бачать майбутнього.

Значна частина людей звичайного способу існування опиняється 
в екстремальних умовах, які загрожують їм психологічними стреса-
ми, моральними деформаціями тощо. Це створює стан внутрішнього 
розладу і дезорієнтації, відчуття відчуження людини від людини як 
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характерної особливості стану соціальної свідомості, і втрати власно-
го «я», а значить, і осмисленої втрати зв’язку із зовнішнім світом. На-
слідком такого стану можуть бути порушення закономірності, а також 
порушення норм по відношенню до самого себе (через п’янство, нар-
команію, самогубство).

Тобто індивід чи соціальна група знають про існування загаль-
нопринятих норм і ціннісних орієнтирів, але разом з тим не дотри-
муються їх.

Тільки за умови усвідомлення необхідності змін у суспільній 
свідомості як вияву духовної безпеки, мудра людина спроможна ак-
тивно створювати нову поведінкувідповідно до вимог часу.

Суспільний ідеал як духовний прояв мудрості
В суспільному ідеалі втілюється мрія про найсправедливішу 

організацію суспільства. Суспільний ідеал узагальнює в ідеях уяв-
лення людей про досконалий суспільний устрій, який перетворює 
життя людей у структурно-впорядковане органічне соціальної дії.

На підставі соціальних потреб та інтересів формуються ідеали 
особистості, які модифікуються у власні потреби, інтереси, ціннос-
ті та мотиви поведінки за власним духом. При цьому шлях проля-
гає через рефлексію, самоаналіз, самовиховання, самовдосконалення, 
через забезпечення органічної єдності принципів і реальних дій, по-
ставлених цілей і повсякденного способу мудрого життя.

На нашу думку, механізм формування і становлення нового сус-
пільного ідеалу проходить на різних стадіях суспільства,що дозволяє 
сформувати рух мудрих людей.

Суспільний ідеал тільки тоді стане по-справжньому можливим 
для всіх членів суспільства, коли люди усвідомлять необхідність став-
лення і досягнення нових цілей, ідеалів.

В основі суспільного ідеалу лежить інтегрована ідея духовної 
потреби в суспільній свідомості. Така суспільна ідея визначається і 
реалізується у відповідній ідеології. Термін «ідеологія» було введено 
у ХІХ ст. для позначення комплексу ідей, які лежать в основі політи-
ки, соціальних відносин, економіки, етики.

На думку відомого філософа античності Платона ідея — це ре-
альна причина і зразок існуючих речей. Платон вважав, що ідея не 
залежить від часу і простору, вона існує сама по собі як певний іде-
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альний світ, із якого вона проникає в людську свідомість як відзерка-
лювання справжнього (істинного), оскільки індивід не спроможний 
цілком приборкати свої пристрасті, бажання та прагнення, не маючи 
достатньої на це сили волі, не може досягти досконалості, наблизи-
тися до ідеалу.Тому виникає така необхідність у державотворенні та 
законодавстві, що сприяє боротьбі з олігархізацією.

В умовах сьогоденної суспільної кризи в Україні відсутня єдина 
офіційна інтерпретація системи цінностей культури і відповідних со-
ціальних норм, що розкриває діалектичний взаємозв’язок між сус-
пільством і приватним життям індивіда, порушує їх взаємодію.

Таким чином, сучасні процеси демократизації нашого суспіль-
ства, формування в Україні нової системи соціальних відносин, ново-
го суспільного ідеалу актуалізують необхідність мудрого переосмис-
лення сутності і ролі ідеології.

Цінність як джерело протиріч та соціальної напруги
Якщо люди однієї соціальної групи вважають нові цінності не-

потрібними, несправедливими чи неефективними і активно намага-
ються змінити ціннісні позиції інших соціальних груп суспільства 
щодо заборони нововведення, то може виникнути соціальний кон-
флікт. Крім того, для більш глибокого розуміння суперечності, прий-
няття нових цінностей, необхідно, на нашу думку, враховувати той 
факт, що нові цінності можуть не сприйматися і в межах однієї сис-
теми соціальних цінностей.

В основі цього твердження — об’єктивне існування протилеж-
ності думок, розходження в поглядах навіть близьких по духу людей, 
однодумців. Відповідно, введення нових взірців поведінки, зумовле-
них сучасними цінностями, які протиставляються існуючому звич-
ному способу життя, супроводжуються змінами в психологічному 
стані суспільства, що детермінує почуття тривожності, занепокоєн-
ня. Тривога, у свою чергу, породжує стан напруженості, яка може 
бути як конструктивною, так і деструктивною. Конструктивна мудро 
мобілізує людей до активного освоєння духовних цінностей, норм, 
а деструктивна спонукає до агресії, відмови від освоєння цінностей 
і норм, до їхньої руйнації. Психологічна основа опертя — звички 
та інерція, страх перед невідомим. Завдяки своїй пасивності та кон-
сервативності люди значно довше зберігають в собі залишки старих 
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культурних форм, втрачаючи при цьому актуальність, мудру силу 
свого авторитету.

Коли нова цінність починає усвідомленно сприйматися більшіс-
тю соціальних груп суспільства як важливий та корисний елемент ду-
ховної культури і витримує конкуренцію з існуючими цінностями, 
тоді відбувається становлення, прийняття нової цінності, що глибоко 
входить в ментальність людей, у сформовані інститути і організацій-
ні структури. Іншими словами, в суспільстві відбувається інтенсивне 
користування цінностями. Таке суспільство, як динамічна система, 
безперервно саморозвивається, саморегулюється під впливом сус-
пільних процесів і еволюції індивідів, постійно оновлюється зміна-
ми, які відбуваються в економічній, соціальній, політичній, інформа-
ційній сферах як духовної потреби і поведінки мудрих людей. Саме 
духовний капітал мудрості надає цілісного прояву в змінах ідей, цін-
нісних орієнтирів, установок і норм в поведінці мудрих людей, що 
детермінує, зокрема, суперечності в існуючих цінностях.

На зміну одним соціальним цінностям приходять інші в силу 
динаміки розвитку суспільства, але є вічні цінності національної ідеї 
як гуманістичні ідеали любові, добра і злагоди. При цьому слід зазна-
чити, що цінність повністю не зникає, а переходить в новий якісний 
стан, стає основою для нового духовного елементу. Не дивлячись на 
те, що зміст нової цінності буде суттєво різнитися від змісту її по-
передниці і нова цінність стане грати принципово нову роль в житті 
суспільства, вона оновлює певні елементи старої цінності.

Перехід до нових суспільних відносин детермінує утверджен-
ня нових соціальних цінностей у феноменології мудрості, адже в 
суспільстві поступово накопичуються якісно нові проблеми, які ви-
магають для свого вирішення нові еталонні зразки і духовні цінності. 
Тобто відбувається теоретичне осмислення сутності сучасного сус-
пільства, закономірностей його розвитку, розробка стратегії соціаль-
ного поступу.

В сучасному соціумі окрема особистість отримала значну мож-
ливість впливу на його формування. У цьому розумінні любов є за-
коріненою в глибині етосу індивіду, тому в проблемі пошуку гармо-
нізації суспільних відносин, що сьогодні знаходяться в кризовому 
стані, дослідження механізмів мудрого самозбереження соціальної 
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цінності любові як соціогносеологічних коренів духовної безпеки 
видається актуальним, спрямовуючи наукові пошуки в галузі соціаль-
ної філософії.

Як вважає С.Франк: « …подолання земної, корисливої зіпсова-
ної природи людини можливо лише у відношенні себе самого, іншо-
му ж ми можемо допомогти йти цим шляхом лише одним чином — 
дати йому відчути любов… увійшовши в дещо хімічне поєднання 
між собою, породжують дещо нове, ще вище — самовіддану любов. 
Шлях самовідданої любові виявляється… єдино вірним і плодотвор-
ним шляхом боротьби зі  злом та перемоги над злом» [264, c. 78]. 
Дійсно, якщо Е.Фром зауважував, що усі людські біди і чвари безпо-
середньо пов’язані з егоїстичною налаштованістю людини до світу, 
то В.С.Соловйов стверджував, що саме у любові приховано той ме-
ханізм, за рахунок якого відбувається руйнація «его». Дослідник до-
водив, що це відбувається внаслідок того, що люблячи, ми ставимо в 
центр нашого існування іншу людину. Філософ зауважує, що не будь-
яка любов однаково підриває темну основу егоїзму. Як зазначає Со-
ловйов: « …щоб не згаснути першому імпульсу, любов потребує рів-
ноцінного партнера, рівноцінну особистість» [237, c. 250]. На думку 
В.С.Соловйова, лише в християнстві особистість може віднайти своє 
позитивнее ствердження: «Позитивне ствердження свого безумовно-
го значення особистість знаходить у християнстві, як в одкровенні 
досконалої Особи — боголюдини-Христа та обітниці досконалого 
суспільства — Царства Божого. Завдання християнської історії му-
дрості складало і складає виховання людства для переродження його 
в досконале суспільство, в якому кожна особистість знаходить своє 
позитивне звернення або дійсне звернення свого безумовного значен-
ня… » [237, c. 251]. Отже, любов передбачає в собі мудре подолання 
егоїстичної відособленості та сприяє не лише духовно-душевному 
єднанню істот, але доповнюється найбільш тілесним взаємопроник-
ненням, можливим і природнім лише у відношенні двох протилеж-
них статей однієї до іншої.

Генеративно-цілісний підхід до проблеми любові як ціннісної 
основи духовного капіталу здійснює П.Сорокін. У праці «Таємнича 
енергія любові» вчений доводить, що «як соціальне явище любов бере 
участь у всіх взаємодіях між двома і більше суб’єктами, де ціннісні 
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прагнення та реальні потреби одного розділяються та підтримують-
ся іншими» [238, c. 124]. Таким чином, якщо одна особа містить у 
собі високоетичну любов, побудовану на чесноті як шляхетній гід-
ності, повазі, то постає довіра до іншої особи, що звільняє від пі-
дозр і ревнощів. Така довіра цілком свідчить про те, що любов стала 
моментом істини обох людей, що суттєво значиться в сучасному сус-
пільстві.

Риторика мудрого слова в інформаційному суспільстві
Ніщо так не визначає зміст інформаційного суспільства як ри-

торика мудрого слова в певній ідеологічній площині. Адже проблема 
взаємовідносин мудрого слова та ідеології досить складна і має ба-
гато аспектів. З одного боку, слово певною мірою впливає на процес 
формування і розповсюдження ідеології, а з іншого боку, ідеологія, 
політика здійснює значний вплив на це слово. Крім того, кожна ідео-
логія певним чином відображається в мові і, перш за все, в мудрім 
слові, оскільки слово є найбільш показовим і ефективним знаком.

У зв’язку з цим варто зазначити нейтральність слова як ідеоло-
гічного знака, що уможливлює специфічну ідеологічну функцію. За-
галом же, більшість праць цього напрямку торкаються в основному 
питань впливу ідеології на функціонування та розвиток мови. Знач-
на увага приділяється  і таким темам, як «мова як об’єкт  ідеологіч-
ної боротьби» та «мова як захист ідеологічної боротьби» [79, c. 426]. 
Отже, при дослідженні взаємовідносин конструктивізації мудрого 
слова та ідеології варто виділити такі два основні кола проблем: ви-
вчення процесів, які відбуваються в мові під впливом певної ідео-
логії та визначення тих мовних засобів, за допомогою яких можна 
найбільш ефективно впливати на формування ідеології носіїв мови. 
При цьому, передумовою перманентного впливу є чітке розуміння 
функції мови в суспільстві, закладених у ній потенційних можливос-
тей цілеспрямованого формування світогляду мудрої свідомості. У 
цьому сенсі саме невербальна комунікація є культурно-історичним 
і психологічним феноменом духовного капіталу, тісно пов’язаним з 
онтологічним розвитком і становленням особистості, її психічним 
станом і характерними ознаками. Така невербальна комунікація слу-
гує засобом об’єктивізації, одним із шляхів пізнання людини. Отже, 
мовні закони риторики значним чином забезпечують ефективність 
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вербального та невербального мислення, процес аргументації в праг-
матичному аспекті, функцією якого є переконання.

В сучасних риторичних умовах запровадження української мови 
у всіх сферах соціального життя є пріоритетною цінністю духовно-
го капіталу в інформаційному суспільстві. В цьому аспекті завдання 
органів державної влади, на нашу думку, є створення таких умов, за 
яких державна мова консолідує громадян в єдину державу, а пересіч-
на людина усвідомить, що українська мова — це історично утворена 
мова нашої нації, яка має цілісно глибоке історичне коріння, власні 
культурні народні традиції, власну історію. Бо чим більше людина 
знає про минуле і сучасне свого народу, держави, тим надійнішими і 
ґрунтовнішими виявляються її судження про майбутнє.

Таким чином, людству необхідна впевненість у позитивних на-
слідках суспільних перетворень, маючи у власній (кожного, всіх) 
площині духовної безпеки такі риторичні вектори мудрості як: віра, 
надія, волевиявлення, суспільний ідеал та любов. Бо є одна мова — це 
мова серця (ірраціонального) та розуму (раціонального). Адже сьо-
годні відбувається загроза духовної деградації серед різних верств 
людини (людей) відповідними негативними засобами впливу. Це, 
насамперед, транслювання по телебаченню різного роду західних 
«бойовиків», «ужастиків», еротики, випуск бульварної літератури, 
де цілком передує ідеологія бачення не людини в людському, а пев-
ного засобу. При цьому слід пам’ятати вислів: «Людині притаманне 
людське, а машині — машинне». Відтак, духовний капітал є суттє-
вим еквівалентом феноменології мудрості, репрезентуючи змістовну 
наповненість феномена духовного, що при цьому несе в собі певну 
інтерпретацю, а саме: виділяє дух як мудре самозбереження на під-
ставі ірраціональних та раціональних чинників безпеки особистості, 
держави та суспільства.

Легітимність культури в правовій державі як інституалізо-
ваної форми відтворення духовного капіталу мудрості

Сучасні кризові процеси в суспільному бутті вимагають пошуків 
нових галузей та шляхів, які здатні не тільки запроваджувати засоби 
раціонального осмислення соціальної реальності у її нових станах, але 
й попри все дають можливість чинити доцільний, координуючий, раці-
ональний вплив на культурну реальність. Така проблема духовної безпе-
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ки у культурній повсякденності, що глибоко симптоматична для стану 
сучасного дискурсу про суспільство, ініціює обґрунтування у трьох ви-
мірах її актуальності: науковому, цивілізаційному та суспільному.

Винесення повсякденності культури в правовій державі на про-
стір філософського мислення є актуальною, виходячи з самої логіки 
наукового пошуку. Адже існує ціла сфера реальності, яка з самого 
початку є повноправним об’єктом саме для філософського дискурсу, 
оскільки це ж саме культурно-філософське питання: що таке повсяк-
денність, яке її місце в культурному бутті.

До повсякденності в соціалізації як до наукового поняття пер-
шою звернулася філософсько-історична наука, що розуміє повсякден-
ність як базовий рівень духовного засвоєння світу, загальна система 
уявлень та форм діяльності, що виступає підмурком для свідомо утво-
рених, експлікованих та інститулізованих «вершин» даної культури. 
Введення цієї категорії в арсенал фіолсофсько-історичної аналітики 
зумовило появу перспективних напрямків дослідження, наприклад, 
осмислення феномену соціокультурного хронотопу. Але в цілому фі-
лософсько-історична аналітика дещо звузила реальність повсякден-
ного, редукціювавши її до рівня суспільного буття та певною мірою 
скасувавши феноменологічний аспект, без якого, на нашу думку, ніякої 
повсякденності загалом не існуватиме. Ззовні опинилися дві глибин-
ні проблеми, які були розібрані, зокрема, художньою літературою: 
повсякденність, процесуальність протікання мислення та супереч-
ливий характер відношень між повсякденністю та людиною, екзис-
тенційний аспект повсякденної реальності.

Запровадження повсякденності як теми філософсько-правового 
дискурсу та необхідність відповідної наукової теорії цілком законо-
мірне для некласичної наукової парадигми.

Саме теорія культурної повсякденності дозволяє по-новому роз-
глянути правові шляхи порозуміння між цивілізаціями, як їх пропо-
нує соціокультурна думка.

У самому загальному вигляді під культурою розуміється духов-
не життясуспільства в цілому, досягнення науки  і мистецтва, сус-
пільність інформованих норм поведінки [200, c. 313].

Для Е.Б.Тайлора культура, або цивілізація, в широкому, етногра-
фічному розумінні складається в своєму цілому із знання, вірувань, 
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мистецтва, моральності, законів, звичаїв і деяких інших здібностей і 
звичок, засвоєних людиною як членом суспільства. Явища культури у 
різних людських суспільствах, оскільки можуть бути досліджені за-
гальні початки, що лежать в її основі, представляють предмет, зруч-
ний для вивчення законів людської думки і діяльності. З одного боку 
одноманітність, яка так широко проявляється в цивілізації, в значній 
мірі може бути приписана одноманітній дії одноманітних причин. З 
іншого боку різні сходинки культури можуть вважатися стадіями по-
ступового розвитку, кожна з яких являється продуктом і в свою чергу 
грає визначну роль у формуванні майбутнього [245, c. 402].

В конфлікті між забороною та  імпульсом розглядається про-
блема зменшення імпульсного зменшення імпульсного навантажен-
ня, трактовка заборони як життєвої і компенсація за пожертвуван-
ня, що складає весь зміст культури з огляду філософії психоаналізу 
[221, c. 26].

Як зазначав М.О.Бердяєв «Культура пов’язана з культом пред-
ків, із звичаями і традиціями. Вона повна священної символіки, в ній 
подані знаки і подоби іншої духовної дійсності. Будь-яка культура 
(навіть матеріальна культура) є культура духу: будь-яка культура має 
духовну основу — вона є продукт творчої роботи духу над природ-
ними стихіями» [34, c. 77].

На його думку, всередині культури виявляється цивілізатор-
ська тенденція, що проявляється у сильній волі до влади та сили, до 
щастя як внутрішньої насолоди душі. Перехід культури у цивіліза-
цію пов’язаний з підміною цілей життя засобами життя. Цивілізація, 
в протилежність культурі, не релігійна, в ній перемагає прагматич-
ний розум. В епоху цивілізації культура йде в глибину, і починають 
виявлятися процеси варварства, брутальності, втрати форм, виробле-
них культурою.

Духовна безпека як осереддя культури ніколи не дається у ви-
гляді закінченої формули, вона повинна постійно поновлюватися в 
контексті сучасності. В цьому суть культури. «Культура розвиваєть-
ся при умові, якщо інтерпретація вдається і гине, якщо вона догма-
тизується» [187, c. 157].

При розгляданні культури виділяють три етапи еволюції уяв-
лень про неї, що втілюються в певному образі культури: раціоналіс-
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тичному (XVIII — XIX ст.), біологічно орієнтованому (кінець ХІХ — 
початок ХХ ст.), плюралістичному (ХХ ст.) [138, c. 83].

На першому етапі еволюція уявлень про культуру пов’язана 
з ідеєю безперервного розвитку, ототожнення розвитку культури і 
розуму. Образ культури виступає як односпрямована і раціоналі-
зована схема. Її аналіз замикається на одному вимірі: розвитку, роз-
гортанні в часі.

На другому етапі еволюції уявлення про культуру визначається 
ідеєю перервності, циклізму, вона мислиться подібно живому орга-
нізму з процесами народження, розвитку і смерті. Циклічне повто-
рення одного і того ж — основний недолік цього образу культури. На 
третьому етапі уявлення про культуру пов’язане як з ідеями ліній-
ного так і нелінійного (хвильового, пульсуючого) розвитку культу-
ри. Відбувається відмова від раціоналістичної і циклічної парадигм. 
Не тільки розум, але й інтуїція, символ, примус тощо забезпечують 
модифікацію ідей безперервного культурного росту. Культурний про-
цес постає як безперервний пульсуючий розвиток, що включає ба-
гатогранний суцільний потік, в якому всі можливості співіснують 
водночас, а на кожному етапі переважає одна з них. Етапи культур-
ної динаміки (виникнення ріст і спад) розглядаються як одночасно 
існуючі в культурі.

Плюралістичний образ правової культури нового часу на від-
міну від раціоналістичного і біологічного заперечує завершеність 
культури, затверджує її відкритість для нового. Енциклопедичний 
словник з культорології, виданий у 1997 році, звертає увагу на багат-
ство визначень культури, підкреслює, що в останні роки акцентуєть-
ся динамічний аспект культури, її процесуальна природа, коли вона 
визначається як процес, результат і поле реалізації людських потен-
цій на поточний момент. Явища культури виступають як продуктив-
ність і репродуктивність людської діяльності, що цілком становлять 
знання, вірування, мистецтво, вдача, звичаї, право і всі інші особли-
вості людини як члена суспільства. Крім того, це мова як складова 
маніпуляції суспільною свідомістю, ідеї, табу, символи і коди, інсти-
тути, знаряддя, технології, ритуали, церемонії та інші.

Будь-які прояви людської діяльності в конкретному соціумі 
представляють культуру. Культура конкретно-історичного суспільства 
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являється навіть у злочинності, наркоманії, тіньовій економіці і т. ін., 
що заслуговує терміну «антикультура», але залишається невід’ємним 
явищем відповідної культури, характеризуючи культурний рівень 
свого соціуму.

Багато визначень культури підкреслюють її цінносно-змістов-
ний, знаково-комунікативний і нормативно-регулятивний характер. 
«Культура являється одним із засобів задоволення основної потре-
би суспільства –потреби у виживанні, в існуванні, самозбереженні» 
[291, c. 341].

Культура в сучасних дослідженнях розглядається як особливий 
об’єкт, що нагадує організм, систему, в яких можна розрізняти про-
цеси функціонування і розвитку. При цьому «культура не має ціліс-
ного об’єкту, а являє собою узагальнену категорію, що об’єднує різ-
номанітні множини штучних об’єктів» [225, c. 24].

Дифузний характер культури визначається багатьма дослідника-
ми культури. Сучасний погляд на культуру виходить із того, що вона 
за своєю природою не моністична, а плюралістична. «Неможливо 
ігнорувати факт численності культур, їх якісної різниці» та націо-
нальної» [174, c. 256].

На думку В.С.Біблера єдине поняття культури складається: по-
перше,  із характеристики культури як форми одночасного буття  і 
спілкування людей різних — минулих, сучасніх і майбутніх — куль-
тур, форми діалога і взаємонаслідування цих культур; по-друге, куль-
тури  як  форми  детермінації  індивіда,  форми  вільного  вирішення 
своєї  долі у  свідомості  її  історичної  і  загальної  відповідальності; 
по-третє, культура є пізнання світу у творах як усталених формах 
буття.

При цьому буття в культурі, спілкуванння в культурі можливе 
тільки на основі творів культури, їх специфічного буття [39, c. 207].

У збереженні та трансляції властивих культурі зразків поведін-
ки та цінностей, повинна бути визначена стійкість, яка носить назву 
традиції і виступає в якості механізму ієратизації (освячення) куль-
турних цінностей. Традиція конкретизує соціальний досвід та рівень 
розвитку, якого досягло суспільство у взаємодії  з природою. При 
цьому культуру характеризує не тільки традиція, але іновація як спо-
сіб її поновлення. З допомогою культури зразки поведінки перено-
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сяться з покоління в покоління. Індивід ніби поглинається культур-
ними нормами та зразками і виступає як їх носій.

Залишаючись в рамках традиції, індивід не руйнує систему куль-
тури, навпаки, там переважає новація якості способу відношення до 
соціального досвіду, відбувається руйнація традиційної парадигми.

Кожна культура порождує свою особисту раціональність, свою 
мораль, право, естетику і виражається у відповідних своїх символіч-
них формах. Зміст однієї культури не перекладається повністю на 
мову іншої культури, однак, це не означає неможливості того, що 
називають діалогом культур. При цьому, в діалог вступають не самі 
культури, а люди, для яких відповідні культури окреслюють певне 
коло порозуміння за духом.

Для розвитку сучасної культури важливе значення має міжци-
вілізаційний діалог, що здійснюється на різноманітних каналах: тор-
гівля, культурні зв’язки, туризм, наукові експедиції тощо.

Загальними принципами міжцивілізаційного діалогу є:
- засвоєння прогресивного досвіду при збереженні цивілізацій-

них особливостей кожного співтовариства, культури і менталітету 
народу;

- із загальнолюдського досвіду інших цивілізацій сприймається 
тільки ті форми, які дане співтовариство в змозі засвоїти в рамках 
своїх економічних і культурних можливостей;

- пересаджені елементи іншої цивілізації набувають нового ви-
гляду, нових якостей;

- діалог цивілізації приводить як до розвитку цілісності всієї 
сучасної глобальної цивілізації; так і забезпечує внутрішньо багато-
гранний плюралістичний характер існуючих культур;

- в процесі пізнання культури суб’єктами виділяються поля, в 
яких прояв культури обмежується деякими ознаками. Ці поля нази-
ваються сферами культури. Правова культура в цьому плані виступає 
як спеціалізована сфера культури, в якій змістом і метою діяльності 
всіх суб’єктів являється: захист духовно-правових прав людини, від-
ношень особистості із суспільством і державою.

Проблема правової культури
У реформуванні суспільних відносин на міжнародному та наці-

ональних рівнях провідну роль у правовій системі відіграє культура. 
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Саме через неї відбувається визначальний вплив на характер змін 
у суспільстві, через неї здійснюється становлення міжнародного та 
національного права, правових інститутів, галузей права, вдоскона-
лення законодавчого процесу; забезпечується ефективність правового 
регулювання та міжнародного нормотворення і національного зако-
нотворення.

Визначаючи важливість та соціальну цінність права в контек-
сті духовної безпеки, О.М.Мельник досліджувала проблеми сутності 
правового регулювання та шляхи підвищення його ефективності, що 
допомогло їй дійти висновку про необхідність правового регулюван-
ня для розвитку суспільства. Як вважає дослідниця, саме ефективне 
правове регулювання забезпечує захист прав особистості, стабіль-
ність, порядок і організованість суспільства [176, c. 45]. Адже без-
посередньо правове регулювання є основою для здійснення відпо-
відних видів правової діяльності, що узгоджує суспільні інтереси, 
а також гарантує розвиток і функціонування суспільних відносин у 
культурно-правовій площині духовної безпеки.

Варто зазначити, що через якість правового регулювання ви-
мірюється ефективність законодавчої бази. Це особливо стосується 
біотичних прав та свобод людини, оскільки в силу їх специфічнос-
ті і відсутності як на міжнародному, так і на національному рівнях 
правових механізмів їх максимальної реалізації, охорони та захис-
ту суб’єкт законодавства має долучити можливі юридичні ресурси 
задля врегулювання біотичних правовідносин та реалізації біотич-
них прав та свобод, утворюючи єдину культурно-правову систему.

Сьогодні спостерігаються відсутність правового регулювання 
певних аспектів біотичної сфери в системі правової культури. Крім 
того, в чинних законах є чимало колізій та правових суперечностей 
у розробці біотичного закону. При цьому вбачається, що саме від 
довершеності цього біотичного закону, дієвості, вивіреності за між-
народними та європейськими біотичними стандартами, залежатиме 
ефективність функціонування цієї галузі біотичного права.

Одна з найважливіших проблем у вивченні правової культу-
ри пов’язана з розглядом її динаміки. Визначаються рушійні сили 
динаміки правової культури, в якості яких виступають протиріччя 
між правовою культурою та суспільством, між правовою культу-
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рою і владою, між правовою культурою і особистістю. Характерною 
рисою центру правової культури є його жорстка нормативна фіксова-
ність, його консерватизм особливо у порівнянні з переферією право-
вої культури.

В культурі люди черпають смислові характеристики слів, речей, 
своєї поведінки. Культура — це світ цінностей як розумінь, які люди-
на вкладає в свої творіння і дії.

Світ цінностей — це фіксована в людській свідомості характе-
ристика відношення об’єкта до людини, тобто об’єктивація суб’єкта 
(і відповідно людини до об’єкту).

Об’єкт має цінність, якщо людина бачить в ньому засіб задо-
волення будь-якої потреби. Здібність оцінювати об’єкти, тобто вста-
новлювати їх цінність, пов’язана з утворенням у людини цінносних 
уявлень. Саме духовна культура постає як світ цінностей та ідеалів.

З інформаційно-семіотичного огляду «світ культури постає в 
трьох основних системах: як світ артефактів, світ смислів і світ знаків» 
[118, c. 46]. Правова культура при такому інформаційно-семіотичному 
підході є втіленням засобів, способів і результатів духовної діяльності.

Проблема розвитку правової культури в основному зумовлена 
змістом внутрішньої правової культури, її цілеспрямованістю. Не ви-
падково у цьому зв’язку підкреслюється значення юридичної еліти у 
розв’язанні духовності правового розвитку культури.

Існуючі культури не можуть бути ізольовані одна від одної. 
Явище акультурації — це руйнація замкнутості культур. Відомий фі-
лософ К.Ясперс виділив першу руйнацію замкнутості культур в IV 
тисячолітті до н. е., коли виникли єгипетські цивілізації. Зломивши 
вузькі рамки племінних культур, ці цивілізації сприяли усвідомленню 
спільності між ними. Другий переворот у свідомості людей К.Ясперс 
пов’язує з VIII — III ст. до н. е.(період осьового часу). Це епоха життя 
великих мудреців і пророків: Конфуція і Лао–Цзи в Китаї, Будди в 
Індії, Заратурстри в Персії, старозавітних пророків Ілії, Ісайї, Ієремії 
в Палестині, Гомера, Геракліта та ін.знаменитих філософів Греції. 
«Осьовий час» породив світові релігії, філософію, сформував уяв-
лення про людство, його цінності та ідеали.

Культурно-історичний процес став розвиватися як взаємодія роз-
різнених локальних культур (полілінійно) і в той же час формується 
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культурна єдність людей (однолінійність). Сьогодні багато хто утвер-
джує єдність світової культури, однак втрата деяких рис національної 
культури під впливом акультурації не означає в близькому майбутньому 
втрати різниць між культурами взагалі і правовими культурами зо-
крема. Зрозуміло, що «сучасний світ не може існувати в умовах за-
мкнутості правових культур. Ідуть процеси правової акультурації, тобто 
руйнування, подолання цієї замкнутості, коли одна правова система 
може бути наче прищеплена до іншої» [117, c. 98].

При цьому правова акультурація здійснюється владою за допо-
могою законодавства і судової практики. Через заключення догово-
рів правова акультурація відбувається приватним шляхом. Правова 
акультурація, що здійснюється вченими і викладачами, відбувається 
на рівні юридичної науки і юридичної освіти.

У ролі глобальної акультурації розглядається рецепція, при якій 
принципово змінюється національна правова система, відбуваються 
глибинні зміни в правовій культурі. Сама назва «рецепція» виникла 
у зв’язку із конкретної ситуацією рецепції римського права в Німеч-
чині в XIX — XV ст.

У ролі прикладу правової акультурації може бути названа адап-
тація шведського права в Росії. Військові артикули Карла ХІ від 1683 
року, які містили шведське військове кримінальне право, в 1716 році 
під безпосереднім наглядом Петра І, були представлені в артикулах, 
які в значній мірі повторювали шведські. Але через нестачу норм, що 
регулювали кримінальне покарання цивільних осіб, встановлювалось, 
що ці військові артикули застосовуються по відношенню до цивільних 
осіб. Ці норми шведського військового кримінального права служили 
основою російського кримінального права але до ХІХ ст. [20, c. 63].

Відсторонення Петра І від шведських інститутів визначило 
в 1715–1725 рр. копіювання шведської системи колегій і шведської 
судової системи, що забезпечили модернізацію адміністративного і 
судового порядку в Росії.

Національна правова система як результат розвитку відповідної 
національної правової культури представляє собою достатньо стій-
ку цілісність у відношеннях з іншими правовими системами. Однак і 
вона підвладна взаємодії як на рівні окремих правових норм і рішень, 
так і в рамках правових інститутів і навіть галузей права.
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В комунікації правових культур виявляється, що самобутність 
є складова детермінована ознака національної правової культури. На-
ростання діалектичної взаємодії правових культур в контексті ду-
ховної безпеки максимально розширяє простір правової культури, 
вимагає від кожної правової культури стійкості по відношенню до 
інших правових культур і здібності до засвоєння інновацій.

Відсутність в Україні координації законотворчих робіт між за-
конодавчою та виконавчою гілками влади, а також у системі централь-
них органів виконавчої влади призводить до дублювання в роботі 
щодо підготовки актів законодавства, нераціонального використання 
матеріальних, фінансових, інтелектуальних ресурсів та гальмування 
нормотворчого процесу в цілому.

Таким чином, з огляду забезпечення духовної безпеки варто на-
голосити на те, що в Україні гальмується процес правової культури 
у прийнятті законів — це відсутність єдиної системи як планування 
та розробки актів законодавства, так і проведення системноо аналізу 
ефективності їх застосування. Все це є передумовою внесення від-
повідних змін і доповнень до нормативно-правових актів.

Отже, на державному рівні сьогодні відсутня система управлін-
ня нормопроектуванням та моніторінг актів законодавства. Тому, в 
процесі підготовки законопроектів мають місце елементи випадко-
вості, лобізму, дублювання.

Церква як соціальний інститут духовної безпеки
Сучасний період трансформації духовності українського народу 

цілком потребує розмислового та ґрунтовного аналізу процесу повер-
нення до релігійних цінностей, вивчення етноконфесійної специфіки 
релігії в Україні, усвідомлення і врахування релігійних чинників у на-
ціональній стратегії свого розвитку. Відтак, церква визначає дочасні 
(земні) цілі, цінує їхнє значення у житті людини. У центрі уваги та 
турботи Церкви при її служінні у світі постає людська особа та її ді-
яльність, яка має відповідні духовні виміри. У результаті цього вва-
жається, що особистість як соціально-типова характеристика люди-
ни (людей, людства) пережила певну еволюцію разом з історичною 
еволюцією. Можна сказати, що особистість все повніше виявлялася, 
формувалася і заповнювала людину, вириваючи її з світу єства (ба-
жань і пристрастей) і приводячи волевиявлення у світ громадянської 
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свободи як творчості. В цьому розумінні особистість як соціальна 
ефективність (якість, належність, професіоналізм тощо), ставала все 
більш концентрованою субстанцією її особливої (суспільної) природи.

На наш погляд, соціальна філософія, акумулюючи міждисциплі-
нарний підхід, вивчає духовну безпеку особистості на рівні продукту 
суспільних відносин, по-перше, як суб’єкт космоприродної еволюції 
людства, по-друге, як суб’єкт етноконфесійного процесу релігії і, по-
третє, як суб’єкт соціокультурної творчості. Звідси, сучасною особис-
тістю, є психічно здорова людина, яка досягла дорослого віку, з про-
зоро вираженою індивідуальністю завдяки біологічно успадкованій 
природній активності.

Структурний зміст системи духовної безпеки
Система духовної безпеки, через яку здійснюється духовний ка-

пітал, містить у собі: а) духовне виробництво; б) духовне споживан-
ня; в) обмін духовними цінностями; г) розподіл духовних цінностей. 
Це реалізується через суспільну свідомість у цілому. На рівні інди-
віда — це свідомість індивідуальна; на рівні роду — колективна; на 
рівні виду (соціуму) –суспільна.

У цьому відношенні духовне виробництво — це суб’єктивно-
об’єктивна діяльність людей з розпредмечування і упредмечування 
духовного досвіду минулих і сучасних поколінь. Як процес виробниц-
тва і відтворення людини як духовної сутності, воно містить у собі 
діяльність, спрямовану на створення всієї надбудованої структури 
суспільної свідомості в частині, що стосується її форм.

Наразі необхідно зазначити, що духовне спілкування — це про-
цес, у ході якого відбувається взаємообмін суб’єктів духовного ви-
робництва їх індивідуальним, колективним і загальним духовним до-
свідом. Це — передавання, поширення знань, умінь, навичок (наука, 
техніка, технологія); передавання інформації (радіо, преса, телебачен-
ня, театр тощо).

У сучасних умовах духовне спілкування набирає все більше опо-
середкованих детермінованих ознак. Інформаційні технології стають 
домінуючою формою духовного спілкування.

У цьому розрізі духовні потреби — це система мотивації суб’єк-
тивно-об’єктивної діяльності особистості, що заснована на свободі й 
творчості; вона забезпечує функціонування соціалізації як духовно-
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го капіталу. При цьому духовне виробництво обумовлює і духовне 
споживання, розподіл, обмін і певні відношення між ними.

Крім того, духовний розподіл — це процес суб’єктивно-об’єк-
тивної діяльності суб’єктів духовного виробництва з практичної реа-
лізації духовного досвіду.

Основна суперечність соціалізації як вияву духовного капіталу 
в системі духовної безпеки — між досягнутим рівнем духовного ви-
робництва і ступенем реалізації духовного спілкування, споживання 
і розподілу духовних норм і цінностей, загалом духовного досвіду. 
Фундаментом духовних відносин, що мають конкретно-історичний 
характер, є духовний досвід людства, його спадкоємність, яка вияв-
ляється, наприклад, у традиціях [278, c. 231].

Таким чином, прогрес духовного капіталу в структурному зміс-
ті духовної безпеки особистості значною мірою залежить від рівня 
та глибини освоєння більшістю його членів здобутків духовної та ма-
теріальної культури. Якщо духовність є специфічний, суб’єктивно-
об’єктивний спосіб духовної соціалізації індивіда, то духовні тради-
ції являють собою одну з її форм, за допомогою якої здійснюється 
та відтворюється духовний досвід людства. Адже людина кожного 
наступного покоління вступає в духовне життя, у духовний світ пред-
метів та відносин, міфів, знаків, символів, створених попередніми 
поколіннями. У такий спосіб складається традиція як форма переда-
вання духовного досвіду. Саме традиція має духовно-соціальне при-
значення як відповідна форма акумулювання та передавання духов-
ного досвіду особистості й здатна задавати певні духовно-цінністні 
орієнтири, бути духовним провідником різних ідей у базисі та над-
будові безпеки особистості.

До визначення поняття «церкви»
Як свідчить історія вчень про державу та право, концепція Ав-

густина Аврелія є основним принципом, що легітимує державу і 
закони як першопринцип Бога. За вченням Августина, Бог розпо-
ділив царства в той чи інший час між людьми. Його провидінням 
вони розбудовуються і від Нього, а не від демонів — їхня велич і 
слава. Зокрема, подібно до деяких своїх попередників, Блаженний 
Августин наділяв божественним промислом римську державу: Бог 
дарував римлянам за чесноти велику державу; він захотів і посприяв, 
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щоб римська держава була славною, великою і довго існувала. Не 
без Божественного промислу в тому чи іншому вигляді відбуваються 
окремі події та явища суспільно-державного життя, зокрема короткі 
чи тривалі війни, їх щасливий кінець — щасливий або нещасливий 
мир — підлеглість і рабство. Бог дає перемогу, кому хоче. І не без 
Його промислу одні підкоряють, інші підкоряються, одні володіють 
царствами, інші підлягають їм [11, c. 229–231].

У цьому сенсі цілком закономірно, що в сучасних умовах функ-
ціонування Української держави, відновлення культурно-самобутніх 
традицій українського народу та зростання його історичної самосві-
домості популярності набуває ідея творення національної Церкви. 
В її реалізації вбачається дієвий засіб врегулювання міжцерковних 
конфліктів, зменшення напруженості в релігійному середовищі, особ-
ливо поміж православними юрисдикціями, досягнення консолідації 
та гуртування суспільства загалом.

У сучасній науковій літературі поняття «національна церква» 
і «національна релігія» хоча і набули значного поширення, однак не 
мають певного уніфікованого смислового наповнення; вони виріз-
няються досить різноманітним спектром семантичних значень. При 
цьому варто зазначити, що у країнах, де традиційно вкорінені націо-
нальні релігії (синтоїзм — в Японії, конфуціанство та Даосизм — у 
Китаї, іудаїзм — в Ізраїлі, індуїзм та джайнізм — в Індії), церкви 
відповідної конфесійної приналежності також є національними. Ін-
коли поняття «національна церква» і «національна релігія» вжива-
ють як синоніми домінуючих у тому чи іншому регіоні релігійних 
напрямків, які за тривалий період  історичного розвитку адаптува-
лися до відповідної культури і стали в подальшому стрижнем її по-
ступу (католицизм — в Італії, православ’я — в Болгарії, іслам — в 
Туреччині, Ірані, Саудівській Аравії тощо). З огляду православ’я, на-
ціональними називають переважну більшість помісних православ-
них церков. У соціально-правовому аспекті вищенаведені концепти 
часто фігурують як аналоги найбільш прийнятної для певної нації 
духовної ідеології, яку конкретна держава залучає до арсеналу за-
собів розв’язання стратегічно важливих завдань. Власне кажучи, на 
підставі такого розуміння постав давній принцип: окрема нація (в 
європейському розумінні як нація — держава) — окрема Церква.
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У деяких відомих випадках поняття «національна церква» міс-
тить в собі поняття «державна церква». При цьому, має право на 
існування означене «озброєння» окремими сучасними популяриза-
торами ідеї фундації національних церковних структур в Україні. 
Проте постає нагальне питання парадигми духовного розвитку си-
туації в Україні.

Православ’я як традиційний ідеал духовного життя
Наскільки переконує історичний досвід попередніх століть, усі 

спроби утворити на українських землях єдину християнську наці о -
нальну Церкву зазнали краху. У 988 році Володимир Великий за-
проваджує християнство на Русі. Православ’я проголошується дер-
жавною релігією русичів. Але воно так  і не змогло стати єдиним 
ві росповіданням українського народу. Попри всілякі екзекуційні за-
ходи київського князя, спрямовані на викорінення язичництва, остан-
нє збереглося, продовжуючи явно і приховано впливати на розвиток 
народної культури.

При цьому варто навести приклад Берестейської унії 1596 року. 
Багато дослідників вважають, що бажаного результату вона не дала. 
Об’єднання частини православних парафій з Римо-католицькою церк-
вою не тільки не стерло (як сподівалися деякі її сучасники з обох сто-
рін) відмінностей між православ’ям і католицизмом, а й зумовило 
появу поряд з двома зазначеними релігійними напрямками третьо-
го — греко-католицизму. В подальшому розшарування на конфесій-
ному ґрунті поглибились і навіть призвели до певної регіональної 
протидії церков [37, c. 235].

Очевидно, що через складну та суперечливу роль в історії Укра-
їни православній Церкві важко стати загальнонаціональною. Адже 
в одні часи вона певною мірою гуртувала націю, в інші — ставала 
фактором національної дезінтеграції. Особливо це проявилося, коли 
Київська Митрополія перестала бути екзархатом Вселенського (Кон-
стантинопольського) Патріархату.

Окрім того, сьогодні українське православ’я хоча і зберігає за 
собою провідні традиційні позиції серед інших конфесій, однак його 
очевидний і латентний вплив на громадську думку поступово змен-
шується. Постійне протистояння з католицизмом, до якого зрештою 
звертається переважна більшість верхів українського суспільства, на-
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клало характерний відбиток на українську ментальність. Такі її риси, 
як соціальний та духовний егалітаризм, традиціоналізм та специфіч-
ний аскетизм, які значною мірою сформувалися іще у ХVІ — ХVІІ 
сторіччях, продовжують зберігати свою вагу в майбутньому аж до 
самого сьогодення.

На погляд українського мислителя Корсака К.В.: « …коренем 
всіх цих страхів став розкол християн на католиків, здатних платити 
десятину римському «пахану» і його «комарству», і протестантів, що 
орієнтовані на власні сім’ї [140].

Гіпертрофовану форму набувають ці риси у одного з перших 
українських православних  ідеологів — афонського чернеця  Івана 
Вишенського. На його творах безперечно відбився занадто суворий 
полемічний запал в боротьбі з Унією. Разом з тим у нього можливо 
знайти  і пряму апологію злидарства. Як вважають сучасні вітчиз-
няні вчені А.Замалєєв і В.Зоц, вчення про «диявола світодержавця», 
який править земним світом, дозволяє наблизити погляди Івана Ви-
шенського з богомільськими. «Як і болгарські єретики, — пишуть 
вони, — Вишенський проповідував погляд, згідно з яким теперіш-
ній світ — це тільки хибне царство диявола, а світ прийдешній, віч-
ний є світ неземний, світ перебування в «дусі Господньому». Цар-
ство диявола різнобарвне  та наповнене привабливостями,  а  світ 
небесний — вузький,  і вхід до нього неможливий без очищення» 
[246, c. 75]. Власне кажучи, для афонського ченця є характерним 
своєрідний антиінтелектуалізм, що є реакцією на претензії єзуїтів 
на просвітництво українського народу, що немов би знаходиться в 
темряві невігластва.

На погляд дослідників, цьому, окрім іншого сприяє надмірний 
консерватизм, що здавна був суттєвим для православної церкви. Ось 
як це означує керівник Відділення релігієзнавства Інституту філо-
софії ім. Григорія Сковороди НАН України професор А.Колодний: 
«Визнаємо те, що якщо у вітчизняному православ’ї не відбудеться 
докорінна зміна у всьому на подобу аджорнаменто в католицизмі, 
якщо воно не  знайде внутрішні чинники вирішення своїх колізій 
і  здолання  своїх  доцентичних  прагнень,  не  навчиться жити  в  умо-
вах демократичного суспільства, то за два-три покоління на теренах 
України воно стане тупиковою конфесією» [129, c. 32].
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Не варто забувати і той факт, що поширення поліконфесійності 
в сучасній Україні зумовило інтенсивний поступ багатьох релігійних 
рухів та течій як традиційного, так і новітнього спрямування. Актив-
но йдуть процеси поширення на українських землях римо-католи-
цизму, ісламу, котрий поступово відновлює свої форпости в Криму.

Об’єктивно оцінюючи релігійну ситуацію в українській державі, 
необхідно зазначити, що переважна більшість церков активно підтри-
мує справу поступу української нації. Однак жодна з них не охоплює 
своїм впливом переважну масу населення, що є по суті однією з го-
ловних перешкод для того, щоб претендувати на роль превалюючої 
національної Церкви.

Християнське розуміння совісті в нормативно-правовому 
просторі

Сьогодні також потрібно врахувати, що в Українській держа-
ві свобода совісті, а відтак і поліконфесійність та поліцерковність 
закріплені нормативно-правовими нормами згідно з міжнародною 
практикою. Конституція України та Закон України «Про свободу со-
вісті та релігійні організації» гарантують рівноправність усіх кон-
фесій, право громадянина на сповідання будь-якої віри. Стаття 35 
Конституції зазначає: «Кожен має право на свободу світогляду і ві-
росповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку ре-
лігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одно-
особово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести 
релігійну діяльність… жодна релігія не може бути визнана держа-
вою як обов’язкова» [98, c. 135].

Ми всі добре знаємо, що релігія, перебираючи на себе функ-
ції захисту і регулювання моралі, що є її недвозначною заслугою, із 
своїх позицій обґрунтовує моральні категорії, в тому числі совість. 
Поняття «совість», «сумлінність» з’являється в Новому заповіті у 
Посланнях апостола Павла та Соборних посланнях. Так, повчаючи 
віруючих коритися своїй владі, апостол Павло каже: «Треба корити-
ся не тільки заради страху кари, але і заради сумління» (Рим., 13; 5). 
У посланні до Тимофія апостол Павло пояснює мету свого наказу ві-
руючим: «Любов від чистого серця, і доброго сумління, і нелукавої 
віри» (1 Тим., 1; 5), там же він вчив дияконів бути такими, що «мають 
таємницю віри при чистім сумлінні» (1 Тим., 3; 9). А у зверненні до 
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коринфян апостол Павло риторично запитує: «Говорю ж не про власне 
сумління, але іншого — чого б моя воля судилась сумлінням чужим?» 
(1 Кор., 10; 20). У Першому соборному Посланні апостола Павла 
читаємо: «Майже добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, 
немовби злочинців, були посоромлені лихословники вашого пово-
дження в Христі» (1 Пет.; 3; 16).

«Під совістю, — пише доктор богослов’я архієпископ Кирил, — 
церква розуміє здатність людини визначати дистанцію між моральни-
ми ідеалами, які вклав Бог і її природу, які звуться мовою христи-
янської традиції моральним законом, і реальністю, яка являє собою 
безпосередню моральну поведінку людини» [246, c. 75].

В ідеальному світі, життя християнина є магістральним напрям-
ком Духу від душі до тіла як «ісцеління душі і тіла духовною плоттю» 
в трансцендентально-релігійному вимірі. Іншими словами, «будинок» 
(світ), в якому ми живемо, ніколи не буває абсолютно (ідеально) 
чистим, тому для акумуляції певної чистоти (відзеркалювання) ми 
створюємо порядок як «технологічний процес» відповідного закону, 
маючи на це моральне право на засадах внутрішньої совісті, волі. 
Адже «священник закликає своїх прихожан до потужного зусилля, 
до відповідних «успіхів», до виконання уставу і звичаю, але сам він 
уже не сприймає «світ цей», як «похоть плоті і гордість житейську» 
(1 Ин 2:16), він сам не вірить, що Церква є дійсно спасінням гинучих, 
а не рілігійний інститут для мінливого задоволення мінливих «ду-
ховних потреб дійсних членів прихода… » [287, c. 28–42]. В такій 
«псевдохристиянській ситуації  ісповідь»,  звичайно, не може бути 
нічим іншим, крім того, чим вона стала в певній канонічній формі 
суттєвого вираження.

Людина за допомогою совісті вимірює моральну оцінку своїх 
власних вчинків через існуючі правові норми моралі, фіксує відхилен-
ня і робить відповідні корективи у своїх взаємодіях із суспільством. 
Відомий теоретик етики О.Г.Дробницький формулює так поняття со-
вісті: «Совість — це та здатність людини адекватно оцінювати свої 
вчинки, яка їй надається, які вона має надбати; це переконання, за 
істинність якого вона відповідає, але яке само по собі не гарантуєть-
ся ніякими внутрішніми «само вірогідними» суб’єктивними пережи-
ваннями та само переконаністю» [86, c. 48–52].



132

Ю.П.Лісовська, П.М.Лісовський, С.А.Подоляка

При цьому варто зазначити, що саме толерантність є виявлен-
ням поваги і любові до ближнього. Тільки дякуючи толерантності, 
люди різних релігійних переконань здатні вислухати один одного і 
бути готовими до діалогу. А те, що такий діалог необхідний, показує 
велика кількість найскладніших соціальних питань: алкоголізм, нар-
команія, зростання насильства та розпусти, які багато в чому пов’язані 
із зростаючою бездуховністю суспільства. Ці питання стосуються усіх 
членів нашого суспільства, незалежно від їхніх релігійних переконань. 
Розв’язати ці питання поодиниці не під силу жодній конфесії. А це 
ставить питання толерантного ставлення один до одного у контексті 
необхідної співпраці заради блага нашого суспільства.

Саме у самокритичному стані як депресивному (із страждань, 
мук, болі) формується дух як субстанція моральності як віроспові-
дання. Тому церква як традиційний соціальний інститут в контексті 
духовної безпеки бачить перед собою два основних завдання соці-
ально-правового характеру. Перше полягає в тому, щоб їй як інсти-
туту успішно адаптуватися у нормативно-правовому просторі сус-
пільства і держави. Друге полягає в тому, щоб допомогти індивідам 
адаптуватися одночасно до релігійних норм і до вимог громадської 
влади, сприяти пошуку компромісних форм «співвісносты» цих двох 
різновидностей соціокультурних імперативів.

Перша можливість передбачає, що церква охоплює домінантне 
положення в усіх сферах суспільного життя і всі інститути державної 
влади підкоряються її соціальному авторитету. Навпроти, неможли-
во не згадати слова німецького філософа Ф.Ніцше, котрий розділяв 
думку про релігію як певного засобу маніпуляції суспільною сві-
домістю за допомоги «безмірної міри» власного віросподівання на 
рівні релігійного фанатизму. «Релігія й ті метафізики, які хотіли би 
бачити людину злою і гріховною за природою, пускають в хід цю 
уловку: вони чернять природу в людській свідомості і тим роблять 
людину саму поганою в силу того, що вона повчає сама себе відчува-
ти поганою, не спроможною самостійно володіти дійством природи» 
[190, c. 348].

Біле братство як течія неорелігійного фанатизму
До переламного 1989 року структура соціалістичного суспіль-

ства характеризувалась відносною соціальною однорідністю. Але 
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запровадження ринкових відносин призвело до розшарування соціу-
му, зумовило його розкол і відкриту ієрархієзацію. Не випадково для 
Братства, яке виникло в цей час, суттєвою є критика не тільки тота-
літарної системи, що панувала в СРСР, а й новопосталого соціально-
економічного ладу. Доцільно привести слова Ніцше: «Якщо держава 
вже не здатна черпати користі із самої релігії або народ має занадто 
різні поняття про релігійні питання, то вона не в силах надати дозвіл 
відповідному способу активної релігійної діяльності; виходом із та-
кого положення є те, що релігія розглядатиметься як приватна справа 
і відповідальність за неї буде перекладена на совість і звичаї кожної 
окремої людини… пізніше виявиться, що релігія подавлена сектами, 
і, що безліч драконових зубів була засіяна в той момент, коли релігія 
була перетворена в приватну справу» [190, c. 347].

Зворотною стороною цього феномену був процес жорсткої іє-
рархієзації організаційної структури самого Братства. Невпинний 
процес розпаду Радянського Союзу та наступне розмежуання країн, 
що виникли на його уламках, поряд зі зростанням національно-па-
тріотичних тенденцій, мали детермінованість у настрої як носталь-
гію значної частини населення за втраченою політичною єдністю і 
соціально-економічною стабільністю суспільства. Саме тому лідери 
юсмаліан, з огляду на власні переконання та з урахуванням цих на-
строїв, обрали шлях на єднання східно-слов’янської спільноти як під-
ґрунтя наступної «епохи золотого віку».

Велике Біле Братство цілеспрямовано втягувало в свої ряди не-
вдоволення пересічних людей різким зниженням життєвого рівня, що 
при формуванні образу зовнішнього ворога асоціювалося суспільною 
свідомістю з рухом «білих братів».

«Окультисти вбачали в піфагорействі найдосконаліший зразок 
філософської школи, яка «поєднувала зовнішнє (екзотеричне) вчен-
ня, засноване на наукових даних, з екзотеричною суттю та глибоко 
прихованою символікою, винесеною зі святилищ таємної мудрості 
Сходу» [104, c. 358].

Сьогодні в Україні створено підґрунтя для масової євангелізації 
населення з метою популярізації гностико-окультних теорій як по-
тягу до створення таємних містичних товариств та орденів, як «улам-
ків таїнств древніх». Тому необхідно створити вселенську громадську 
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організацію «Духовна Безпека», яка б цілком включала вселенську 
християнську церкву. Саме вселенське громадське об’єднання «Ду-
ховна Безпека» спроможне скоренити віровчення і культову практи-
ку Білого Братства, що коліювала ієрархічну «піраміду» окультних 
об’єднань різних напрямків, і брали за взірець положення східних 
релігійно-філософських доктрин.

Канонічне право християнської церкви
Духовно-практичний досвід, накопичений християнською церк-

вою за два тисячоліття її історії допомагає виступити в умовах соці-
альних катаклізмів і катастроф, представляє інтерес в багатьох від-
ношеннях, в тому числі і у філософсько-правовому. Для того щоб 
адаптуватися в просторі правової реальності і надати статус повно-
цінних правових суб’єктів своїми представниками, церква розробляє 
сьогодні свою систему юридичних нормативів під назвою канонічне 
право [135, c. 14].

Акти церковних влад, які мають силу закона, іменовані канона-
ми, рішення вселенських соборів, окремі праці отців церкви, папські 
декрети і ряд церковних звичаїв склали нормативно-цінносну основу 
канонічного права. Його першу кодифікацію здійснив в ХІІ столітті 
правитель Болон”ї Граціан, де виданий ним тракт «Згода протиріччя 
канонів» оволодів статус джерела канонічного права [104, c. 347].

Головним практичним інструментом, при допомозі якого церк-
ва здійснює нормативно-правову регуляцію, є церковний суд. Релі-
гійні і громадські елементи особливим чином гармоніювали з його 
діяльністю, яка служить інтересам як церкви, так і держави в цілому. 
Адже держава здатна мобілізувати духовну свідомість церковнослу-
жителей в силу нагальної потреби «виховання душ і вміння цінити 
служителей», за допомогою якої вона цілком стає легітимною.

Сучасне українство впевнено братиме європейський вектор роз-
витку демократії, складовою якої є плюралізм — політичний, ідеоло-
гічний, релігійний. Тому поліконфесійність в Україні сьогодні стала 
об’єктивною соціальною реальністю, з якою не можна не рахува-
тися при поступі правовим шляхом у сім’ю цивілізованих народів 
Об’єднаної Європи.

Таким чином, демократія частиною якої є свобода релігії, від-
криває перед релігійними організаціями нові можливості для їх ду-
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ховної діяльності. З іншого боку, ця свобода зобов’язує їх боротися 
за душі самостійно, без державної підтримки. В певному сенсі де-
мократія є випробуванням для кожної релігійної течії, що забороняє 
будь-яке упривілейовування будь-яких релігійних організацій. Їх ви-
живання і майбутнє поширення мають залежати від переконливості 
їх проповіді, від віри їх послідовників, а не від державного примусу. 
А це змушує, в тому числі і нас, нарощувати свої щирість, стійкість і 
тверезість рішень в пошуках істини.

Лише совість дозволяє самовиражатися і бути почутими усім 
складовим полірелігійного суспільства, а, отже, саме у свободі етно-
конфесійного процесу релігії полягає духовна безпека нашого влас-
ного волемислення.

2.2. Національна ідея як визначальний пріоритет правової 
держави

Ідейний пріоритет є формою осягнення засобом думки явищ 
об’єктивної дійсності. Актуальність такої ідеї полягає в усвідомлен-
ні мети і прогнозуванні подальшого соціального пізнання й транс-
формації суспільства. При цьому ідея не зводиться лише до фікса-
ції очевидного буття, а віддзеркалює необхідності, можливості та 
тенденції розвитку соціальної дійсності. Відтак, ідея є передовою 
ланкою рефлексивного опосередкування між суб’єктом та дійсніс-
тю, що детермінує невичерпний креативно-евристичний потенціал 
мудрої людини.

Як зазначав Огюст Конт у «Курсі позитивної філософії», «ідеї 
керують світом і визначають його спрямованість… Доти, доки люди 
не дійдуть згоди відносно мінімуму загальних ідей, необхідних для 
творення стрункого соціального вчення, народи неминуче залишати-
муться в революційному стані. Вони будуть спроможними творити 
лише тимчасові установи» [136, c. 584]. Адже принцип розповсю-
дження певних ідей і механізм навіювання їх у соціумі має відповід-
ний світоглядний та етично-аксіологічний формат, де відбувається 
розмаїтність поняття ідеї в полікультурних аспектах.

З цього приводу Реймон Арон зауважував, що «не існує інтере-
су, який не намагався б наряджатися в ідею або не прагнув захисти-
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тися нею; нема пристрасті, котра ідеальна або історично необхідна 
для досягнення певної мети… Аби правильно оцінити вплив ідей, 
необхідно виміряти інтервал між тим, що було реалізовано в про-
цесі історичного руху, та тим, що могло б бути реалізовано, якби 
керувалися іншою ідеологією» [29, c. 460]. При цьому варто зазна-
чити, що переконливі ідеї мають силу, вплив і значення, співмірні най-
визначнішим еталонам матеріальної культури. В цьому відношенні 
ідеї продукують ще потужніший матеріальний потенціал, аніж фено-
мени матеріальної, виробничої та економічної сфери. Адже ідея як 
діамант мудрого слова (смислу, думки) завжди передує практичним 
діям людини і супроводжує їх здійснення до консолідації.

За цих обставин Еріх Фромм акцентує на тому, що «Ідеї вима-
гають активної думки і виразних почуттів. Якщо ідея зачіпає людей, 
то вона перетворюється на потужний вид зброї, оскільки породжує 
ентузіазм і самопосвяту… ідея не буває аморфною і надміру узагаль-
неною; вона зажди специфічна, інформативна і відповідає потребам 
людини» [269, c. 332]. Іншими словами, успіх втілення будь-якої ідеї 
в життя залежить від того, чи вдається їй знайти віддзеркалення, від-
луння на рівні конгеніальної, світоглядної чутливості на аудиторію.

Чимало ідей, що поодинці соціально ефективні, поєднуючись у 
відповідну ієрархічну систему, можуть виявитися зовсім недієздатни-
ми: провокативними, деструктивними тощо. І навпаки — ідеям, вміло 
поєднаним і вдало вмонтованим у соціальну сферу, цілком слушно 
підвищити суспільну мотивацію та забезпечити стійкий приріст їх 
якісно-змістовних показників у суспільному відтворенні. Як додає 
Гюстав Лебон: «Ідеї справляють вплив лише тоді, коли вони, буду-
чи піддані дуже повільній переробці, трансформуються в почуття і 
осідають у сфері безсвідомого. Для навіювання ідей книги мають аж 
ніяк не більшу силу, ніж слово. Тому зовсім не задля переконання, а з 
метою бавитися, витрачають філософи свій час на написання праць. 
Здебільшого це відбувається з причин вузькості думки і деякого фа-
натизму, з приводу чого їм не варто заздрити» [151, c. 99].

Історія свідчить про те, що синтез ідеї та ідеалу відбувається 
на етапі формування національних ідей — ідеальних образів буття 
нації, методів, способів та прийомів його самовдосконалення крізь 
призму соціальних цінностей. Взірцем філософсько-мистецького 
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осмислення національної ідеї необхідно зазначити Івана Франка. 
Філософська рефлексія над національною природно тяжіла в його 
творчому доробку до художньо-образних форм саморозгортання в 
феноменології мудрості: як різновид духовної діяльності, єдино здат-
ний безпосередньо-чуттєво представити всю відчуту й пережиту по-
вноту присутності в цьому світі конкретної, унікально-неповторної 
людини, мистецтво, надто ж красне мистецтво з його незрівнянними 
з-посеред усіх мистецтв можливостями передавати сокровенне, емо-
ційно-особистісне протікання інтелектуальних процесів, було само 
по собі далеко адекватнішою формою для предметного розкриття 
внутрішнього багатства національної ідеї як «натурального вислову 
душі» [265, c. 68]. Це говорить про те, що лише в красному пись-
менстві Іван Франко здобував собі належний простір мудрості для 
вільного розмислу над актуальними проблемами духовенства.

Як зауважує Лариса Нагорна, « …в ідеалі національна ідея міс-
тить в узагальненому вигляді відповіді на запитання, заради чого живе 
нація, яким ціннісним орієнтирам віддає перевагу, як реалізує свій 
творчий потенціал в оточенні інших спільнот? Вона спрoможна ви-
конувати різноманітні функції: етнотворчу, інтегруючу, ідентифіку-
ючу, аксіологічну, державотворчу, футурологічну та інші. В процесі 
своєї об’єктивації національна ідея проходить кілька стадій — від 
етнічної самоідентифікації людини через самовизначення окремих 
етнічних спільнот до усвідомлення цілісності соціуму і політичної 
значyщості злагоджених зусиль» [185, c. 176.]. Отже, національна 
ідея феноменології мудрості знаходиться лише на стадії розробки 
в подальшому розвитку інформаційного суспільства, оскільки така 
ідея є способом та формою реалізації політичного ідеалу; при цьому 
вона володіє світоглядним потенціалом.

Справжня національна ідея повинна володіти дієвим інструмен-
тарієм національного згуртування, щоб найефективніше актуалізу-
вати очевидний потенціал. Саме потреба та цінність національної 
ідеї обумовлюються її спонукально-об’єднавчими можливостями. Це 
важливий критерій доцільності генерування, ієрархізації та система-
тизації національної ідеї на рівні інтелектуальних практик.

Національна ідея — це невід’ємний атрибут нації, генеруван-
ня якої розпочинається від початку формування національної спіль-
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ноти. До фази теоретичного осмислення вона існує на емпіричному, 
розчиненому у буденній свідомості рівні. Її теоретико-концептуаль-
ному формату притаманні переважно дифузні та дисперсні ознаки, 
оскільки можна стверджувати, що національна ідея України являє 
собою складний морфогенетичний феномен. Структурний зміст такої 
ідеї складається з трьох шарів, кожен з яких має власну історію ста-
новлення, політичні й етнонаціональні особливості та стратегії роз-
витку.

Найглибший шар — протидержавний, що вкорінений у часах 
гетьманської доби. Адже першими носіями та діяльними провісни-
ками української національної ідеї були учасники національно-ви-
звольної боротьби українського народу часів Хмельниччини. Другий 
шар — етнічний, що фіксує національне виокремлення українства. 
Третій шар національної ідеї — політичний, сутність якого зводить-
ся до необхідності усвідомлення консолідації  суспільства на спіль-
них політичних, світоглядних і ціннісних основах.

Національна ідея в правовій державі визнає пріоритет націо-
нальних інтересів та політичної волі українських громадян. У мудро-
му розумінні національна ідея вважається ідеальним образом буття 
нації, у якій поєднуються історична пам’ять, традиції, уявлення про 
добро і щастя із сучасними проблемами, які необхідно розв’язувати 
на своєму шляху. У цьому відношенні слушною є позиція, що «наці-
ональна ідея віддзеркалює прагнення народу бути суверенним у вирі-
шенні своєї долі, одержати такі політичні форми самовизначення, які 
забезпечать економічний, соціальний і духовний поступ» [111, c. 36].

Варто зауважити, що в першій третині ХХ ст. головним напрям-
ком творчості В.Липинського  та Д.Донцова була  ідея української 
державності. Обидва діячі творили в умовах переломного періоду, 
характерними ознаками якого були:  криза  історичного оптимізму, 
просвітительської філософії, виникнення  ідеологічного вакууму як 
наслідок ідей позитивізму та критики традиційних ідеологій. Ці до-
слідники були подібні у своїй світоглядній основі, якою виступав 
волюнтаризм. У свою чергу Д.Донцов розуміє волю як силу в собі, 
без якої ні розум, ні інтелект не працюють, оскільки воля виступає 
як закон життя. Інакше кажучи, Донцов прийняв «волю до життя» як 
ірраціональну руйнівну силу всього життя. Для Донцова вияв волі — 
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це не що інше як насолода розросту, виступлення поза власні грани-
ці» [85, c. 190].

На брак «вольовості» в українській суспільній думці звертає 
увагу В.Липинський, котрий мав на увазі «свідому свобідну волю, яка 
рішає про вибір найкращих методів здійснення хотінь стихійних і про 
уміння  або неуміння цими стійкими хотіннями на підставі  даних 
наук і традицій керувати» [153, c. 271]. За логікою В.Липинського 
об’єднати націю ідеєю повної й безумовної незалежності та свобо-
ди може тільки та частина нації, яка цю ідею розуміє, сприйняла й 
може поширити в маси — тобто, інтелектуальна еліта нації, під якою 
мислитель розуміє українське панство (шляхту). На його думку, бути 
елітою нації українське панство (шляхта) може тільки за умови зре-
чення «російської», «польської» чи іншої іноземної орієнтації й зa 
умови співпраці з іншими українськими станами, насамперед, хлібо-
робським класом.

Носіями світоглядно мудрого напрямку «творення світу» були 
такі українські неоромантики як Микола Євшан, Леся Українка, Тарас 
Шевченко, Микола Вороний. Маючи на меті мобілізувати «свідоме 
українство» для потреб «національної робітні», вони забезпечили ре-
льєфність і виразність української національної ідеї. Серед них значне 
місце залишає Тарас Шевченко, який вмонтував достовірні історичні 
матеріали, міфи, легенди й фольклор, що прижилися в національній 
свідомості та виявилися евристичними, дієвими і ефективними.

Поняття «українська ідея» першим запровадив Пантелеймон 
Kуліш, який вкладав сутність ідентичності (причетності, приналеж-
ності) до свого власного народу, його віри,  традицій та культури. 
Перший етап філософського осмислення української ідеї сягає кінця 
ХІХ століть, другий припадає на часи революції 1917‒1920 років, а 
становлення третього детермінував суспільно-політичний рух з метою 
національної суверенізації наприкінці 80-х років минулого століття. З 
того часу важливого значення набула структуризація змісту впрова-
дження, легітимації національної ідеї. Нa наш погляд, національна 
ідея є філософією цілепокладання нації в її основних визначальних 
екзистенціалах, які артикулюють пріоритети в ключових сферах — 
духовно-світоглядній, теологічний, онтологічній, аксіологічній, воль-
овій тощо.
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Зважений телеологічний підхід до зазначеного аспекту розкри-
ває Мирослав Попович, на переконання якого «національна ідея по-
винна бути конструктивною, мати реалістичні цілі та спиратися на 
ефективні соціальні технології їх досягнення» [207, c. 6]. У цьому 
сенсі здебільшого дослідники виокремлюють ціннісну та раціональ-
ну моделі обґрунтування національної ідеї. Ціннісний підхід ініціює 
доцільність формулювання і запровадження в життя національної 
ідеї з огляду на її самоцінність як реалізацію фундаментальних для 
самоідентифікації людини цінностей — свободи, гідності, справед-
ливості тощо.

Натомість раціональна модель звертає увагу першочергово на 
значущості для суспільства реалізації духовного арсеналу мудрос-
ті, закладеної в національній ідеї. При цьому раціонально зважені 
кроки легше робити тоді, коли існує певний обсяг інформації щодо 
існуючих альтернатив. Разом з тим необхідно враховувати, що «від-
сутність інтелектуального ресурсу, панування посередності, «пересіч-
ної свідомості» позбавляє ілюзії, що демократичні процедури (диску-
сії, суперечки, аргументація точок зору тощо) можуть виконати своє 
призначення» [207, c. 91].

Безсумнівно, що національна ідея набуває конструктивних ознак 
лише тоді, коли переходить зі сфери абстрактних теоретизувань в пло-
щину практичного державотворення. За своєю внутрішньою структу-
рою поняття національної ідеї є не лише конструктивно-теоретичним, 
а і логічним визначенням раціоналізму та стереотипізму етнонаціо-
нальної  свідомості. Це  в  свою  чергу  розгортає  діалектичну  орга-
нічність поєднання  інтелекту та з огляду ментальності народного 
інстинкту як вияву духовності нації.  Інакше кажучи, національна 
ідея  складає  національний  інтерес  та  нагальні  потреби  як  соціо-
культурну обумовленість її ірраціональних (емоційно-чуттєвих) та 
раціональних (логічно-мислячих) чинників. Як слушно підкреслює 
Оксана Пашкова, «зміст національної ідеї не лише абстрактний, а й 
конкретний, оскільки він втілює прагнення усіх поколінь: і тих, що 
жили в історичному минулому, і тих, що житимуть у майбутньому, 
однак у першу чергу тих, що живуть сьогодні. Таким чином, націо-
нальну ідею слід визначити як ідею самопізнання, самовизначення 
і самореалізації» [198, c. 39].
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Крім того, варто враховувати, що неподільним атрибутом на-
ціональної ідеї є національно-релігійний механізм як себеообожню-
вання, що є відповідним підходом у маніпуляції свідомістю — це 
самонавіювання. Адже українська ідея — це теоретичний вираз са-
моусвідомлення українським народом своєї самобутності та індиві-
дуальності, цивілізаційної самоцінності, права на самовизначення, 
самостійний розвиток і національну незалежність. Мудре осмислен-
ня її сутності, зародження та функціонування становлять основний 
зміст філософії української ідеї. Суттєвим компонентом зазначено-
го контексту є проблема генезису національної ідеї, її першовитоків 
та закономірностей становлення. У пропонованому аспекті Максим 
Розумний слушно акцентує увагу на те, що « …не слід розглядати 
українську  ідею лише як  загальну  інтенцію, нерефлектоване  емо-
тивне начало, хоч  і в цій  іпостасі вона, звичайно, виступає» [226, 
c. 101].

За умов, коли сам акцент на ідейно-світоглядний конструктивізм 
викликає певні жахи зі сторони тоталітарних ідеологій, будь-які спро-
би окреслити змістовні аспекти ідей розвитку ризикують наразитися 
на негативну оцінку. На жаль, сучасний буттєвий простір українсько-
го суспільства характеризується розпадом та маргінальністю соціаль-
ності, в якому розпорошена єдність народу. Це покладає додаткові 
зобов’язання стосовно ідейного пріоритету на якість та готовність 
зробити своєчасні управлінські корекції в суспільному відтворенні. 
Оскільки на глобальному рівні все більшого впливу набуває  ідей-
но-світоглядна парадигма технократизму, що заперечує спроможність 
соціальних доктрин вносити істотні зміни в сучасний життєвий світ.

Серед багатьох чинників  ідейного пріоритету, що  забезпечу-
ють  єдність  європейського  цивілізаційного  феномена,  значущим 
для перспектив становлення України як повноцінної та ефективної 
державності є тріада  інтелектуальної парадигми: це демократизм, 
інновaційність, раціоналізм. Як зазначав Бертран Рассел, «демокра-
тія — це засіб (найкращий з тих, що були винайдені донині) знижен-
ня рівня втручання влади у свободу людей» [229, c. 70].

Таким чином, у сучасних умовах розвитку постмодерністської 
культури питання пріоритетної ідейності нівелюються в силу того, 
що митці перестають розглядати свою творчу діяльність як «служін-
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ня» своєму народу,  і намагаються наслідувати західних інтелекту-
алів, чиє буття відрізняється від решти суспільства виключно тим, 
що вони заробляють на життя розумовою працею. Така поведінка 
абсолютно вписується в ліберально-демократичний світогляд, який 
пропонує індивідуальний колективізм як свободу дій та думок. Але 
така поведінка не відповідає викликам суспільного часу і тим загро-
зам, які стоять перед сучасною Україною.

Сьогодні ідейно-світоглядна матриця мудрості здатна розрахо-
вувати на симпатії соціально активного та інноваційно налаштованого 
електорального спектра, на якому основується феномен європейської 
інтелектуальності як цивілізації. Тому варто віднаходити загальнона-
ціональні духовні орієнтири мудрості, що спроможні консолідувати 
суспільство (ідея соборності), оскільки існує гостра потреба відро-
дження та модернізація ефективно діючих національних традицій і 
цінностей. За цих умов необхідно визначити ієрархію національної 
ідентичності українства, їх потреб та інтересів. Ці початкові мудрі 
цілепокладання повинні ініціюватись на продуктивні інтелектуальні 
сили. В силу цього українство має бути зацікавленим у тому, щоб 
сформувати надійний імунітет гідності як наріжний камінь мораль-
ності проти ідеологічної порожнинності у світовій практиці. Саме 
філософія як світоглядно-інтелектуальний механізм дозволяє здійс-
нити креативно-евристичні процеси в феноменології мудрості.

Втім, методами здійснення ідейного пріоритету є: застосування 
принципу системності до аналізу логіки і закономірностей функціо-
нування та закономірностей соціогенезису знань в арсеналі мудрос-
ті; ієрархізація пізнавальних методів, принципів, підходів та норм, що 
ефективно забезпечують функціонально-інструментальні ресурси ду-
ховних феноменів: розкриття корелятивної залежності між спону-
кальною виразністю ідейності та рівнем правової держави.

2.3. Дипломатія як законність переговорів у правовій дер-
жаві: істина та логіка

У сучасному інформаційному світі все частіше відбуваються 
міжособистісні, міждержавні та міжнаціональні конфлікти. Тому і 
виникає нагальна потреба у протидії цим конфліктам.
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З огляду на це, основною метою дипломатії є наукове пізнання 
як феноменальна матриця шляхетності переговорів, що убезпечує 
особистість, державу та суспільство. У цьому аспекті дипломатії ак-
туалізується освіта, наука та виховання як критеріальні конструкти 
академічного капіталу мудрості на підставі соціогенного створення 
духовного партнерства. Саме завдяки теоретичним засадам філософії, 
права, релігієзнавства, політології, психології, педагогіки, соціології 
тощо як міждисциплінарного фокусу повинні вирішуватись означені 
питання дипломатії.

Сучасні дослідження проблеми дипломатії як шляхетності пе-
реговорів у правовій державі свідчать про її нагальність.

Зокрема, сферою інформаційної безпеки, що якісно відображає 
феномен дипломатії, займалися сучасні українські дослідники Г.По-
чепцов, В.Ліпкан, В.Баранівський, В.Остроухов, А.Марущак тощо.

Серед зарубіжних вчених варто зазначити Д.Віко, І.Гердера, 
А.Тойнбі, Ю.Джеджупи, Н.Лумана, Н.Смарта тощо.

Наприклад, вітчизняний дослідник В.Остроухов розвиває розу-
міння дипломатії як нової форми суспільного розвитку проти насилля 
та терору. Філософ В.Баранівський розглядає духовну цілісність осо-
бистості, що стосується феноменальної суті дипломатії.

Термін «дипломатія» походить від грецького «diploma», яким 
називали здвоєні дощечки із написами. Такі дощечки видавали по-
сланцям для підтвердження їх повноважень.У своїй основі цей тер-
мін стосується ідей і епістемології, оскільки це сфера того, як люди 
думають і як приймають шляхетні рішення. Тому зрозуміло, що ос-
новним об’єктом впливу дипломатії в системі інформаційного захис-
ту постає мовна свідомість в сенсорно-розумових актах риторики 
мудрого слова. Дипломатія тісно пов’язана із рішенням проблем війни 
та миру.

У свою чергу розвиток сучасних засобів і технологій інформа-
ційної війни робить все більш актуальною розробку шляхів протидії 
спекулятивним технологіям маніпуляції свідомістю, а також розвиток 
методів управління і захисту інформаційного простору, серед якого 
гострою на часі є кібербезпека.

Як свідчить історія, ще за умов розвитку давньогрецької демо-
кратії закономірно відбувається необхідне усвідомлення риторики 
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як мовного ресурсу дипломатії. Саме в такому красномовному меха-
нізмі дипломатії і утримувалась влада. Адже Протигор, що загово-
рив про слово як про «великого володаря», піднімає одну з найбільш 
актуальних у постсучасності проблем — проблему мови і влади, що 
має суттєве значення для дипломатії як феноменальної матриці шля-
хетності переговорів. Тому останнім часом і спостерігається зрос-
тання уваги до теорії аргументації та методології дипломатичних до-
сліджень.

З огляду на це, якщо в посткласичному розумінні дипломатії 
важливо усунути невизначеність, а це можливо, вдаючись до дотри-
мання термінологічної конвенції, то в постнекласичному розумінні 
дипломатії варто було б, на наш погляд, дотримуватись багатознач-
ності і свободи у використанні слів. При цьому, саме софістика і 
відзначається широким використанням пізнавальних прийомів, які 
виключаються з простору традиційної логіки. Тому багатозначність 
як вияв «ядерної» семантики, абсурд, доведений до надмірності ху-
дожніми тропами, метонімії, квазіональність — всі ці прийоми в не-
традиційній логіці мають право на існування в сучасній дипломатії, 
коли точиться запекла інформаційна боротьба за розподіл природно-
енергетичного ресурсу в світовому процесі як на політико-ідеологіч-
ному рівні, так і в інших сферах життєвого світу. Саме інформаційні 
можливості дипломатії з її гуманними намірами сьогодні запрова-
джені в постсучасному світі, оскільки такі доброзичливі наміри ди-
пломатії повинні врятувати цей світ від сущих загроз. У цьому розу-
мінні має сукупно діяти постулатна ідея виховання, особливо серед 
молоді, як єдина інтелектуальна сила побудови суспільства знань для 
майбутніх поколінь.

Можна стверджувати, що специфіка сучасної дипломатії як фе-
номенальної матриці шляхетності переговорів є прерогативою діяль-
ності спецслужб, зокрема її розвідувальної та контррозвідувальної 
діяльності. Саме такі інтелектуально освічені люди здатні на «ба-
гатоходове мислення в координатах людиноцентризму і людинокос-
мізму, проявляючи при цьому толерантність, виваженість та помір-
кованість Людини як «небесного тіла».

У цьому змісті хотілось би звернути увагу на такий важливий 
момент дипломатії як пошуку істини в її духовному капіталі мудрості, 



145

Правова держава:історія, теорія, методологія

а саме: намагання формувати історичну свідомість і історичну пам’ять 
окремого народу.

Як вважає відомий мислитель Ю.Джеджупа, в історичних дже-
релах збереглася згадка про те, що видатний український просвіти-
тель, митрополіт-філософ Петро Могила благословив Богдана Хмель-
ницького на боротьбу за волю українського народу.

Однак архівна знахідка українського дослідника Юрія Мицика 
розвіяла ці сумніви. Було виявлено лист турецького султана до Бог-
дана Хмельницького, датованого літом 1647 року, в якому повели-
тель Великої Порти дякував козакам за отримані відомості і обіцяв 
свою підтримку [80, с. 127-128].

Важливим кроком для дипломатії є її модель (схема, проект), що 
орієнтується, перш за все, як якість переосмислення смислотворчих 
горизонтів життєвого досвіду. Зокрема, поняття «проект» застосову-
ється відповідно до положень, що озвучує дослідник С.Кримський: 
«Проект розраховує співвідношення цілей, перспектив, можливих 
результатів, структурних затрат, терміну, організаційних заходів та 
управлінських структур, що поєднує логіко-гносеологічні та соціаль-
ні аспекти. За своєю побудовою проект включає такі компоненти:

1. Предиктор (комплекс умов розв’язання певного класу про-
блем, настановно-нормативний опис і смислу та «дерево цілей»).

2. Структурно-номологічну схему та її епістемічну карту (чи то 
у вигляді теорії або окремих теоретичних орієнтирів, чи то у вигляді 
програмних настанов).

3. Проектор чи формоутворювач (ієрархізована система поетап-
них дій).

4. Варіативне поле можливих реалізацій з блоками контролю та 
якості оцінки» [142, с. 221].

При цьому, феноменальність як якість переосмислення життє-
вих імперативів є універсальною характеристикою, що повинна во-
лодіти інваріантними властивостями. Адже феноменальні значення 
матриці можна використовувати для визначення показників якості як 
інваріантних показників через суспільну комунікацію.

У межах теорії комунікації одним із шляхетних понять дипло-
матії є формули контингентності, що гарантують підтримку єдності 
й утворюються через бінарні коди розрізнення і обмежують простір 
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їх проникнення. Саме така селекція у сфері комунікації тлумачиться 
Н.Луманом як контингентна: «Через формули контингентні ми хоче-
мо позначити символи або групи символів, які призначені для того, 
щоб перетворювати невизначну контингентність особливих функціо-
нальних сфер у визначену контингентність [5, c. 34]. Функція фор-
мули контингентності в системі дипломатії полягає в тому, щоб за-
твердити внутрішню до світу контингентність стосовно зовнішньої 
контингентності і таким чином зробити її визначальною. Так, напри-
клад, у християнстві завдяки формули контингентності діє поняття 
Бога, як загальносвітовий потенціал подій. Саме у такий спосіб ди-
пломатії стає релевантним релігійна система щодо її бінарних кодів.

Отже дипломатія як феноменальна матриця — це той сукупний 
інструментарій, за допомогою якого можна визначати, у якій сфері 
й для кого здійснюється їх суспільно значуща діяльність. У матри-
ці, яка віддзеркалює сфери (сегменти діяльності та категорії відпо-
відних суб’єктів), використовується система маркерів (тегів), що дає 
здатність розпізнавати потреби конкретних цільових суб’єктів дій.

Іншими словами, дипломатія як шляхетний спосіб вирішення 
соціального конфлікту в системі превентивних заходів інформацій-
ної безпеки охоплює всі сторони життя спільноти і призводить до 
необхідності мудрих рішень, що є критеріальним ресурсом самоздійс-
нення, самовідтворення особистості, держави та суспільства. Тому і 
використовується матричний спосіб убезпечення людини в сучасній 
дипломатії як шляхетність переговорів у духовному партнерстві.

Дипломатія як протидія сучасним гібридним війнам
У сучасному міжнародному просторі, який пронизаний катакліз-

мами у вигляді кліматичних загроз, а також локальними конфлікта-
ми (Сирія, Ірак, Турція, Україна тощо) актуального значення набуває 
синдром гібридної війни. Такий синдром, як певний стан свідомості 
охоплює сьогодні значну частину пересічних людей у світовому про-
цесі. Іншими словами, синдром ― це вияв у підсвідомих прошар-
ках масової свідомості певного роду ксенофобію, неврозу, психозу, 
апатії тощо. Головне при цьому — вміти розпізнавати наміри соціо-
генного впливу на структуру суспільної свідомості: зловмисні чи 
гуманні. Адже синдром як всебічне соціальне явище формується, в 
першу чергу, завдяки ірраціональним чинникам людської свідомос-
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ті. Саме в цих емоційно-чуттєвих актах і відбуваються довготривалі 
процеси міфологізації, сакралізації, символізації як інформаційно-
генетичні коди наслідування від наших пращурів. Оскільки ці коди 
(шифри, криптомагія) проявляються в соціальних кризах та інших 
екстремальних ситуацій як сукупної матриці, на якій динамічно ак-
тивізується механізм реалізації відповідного кодування та розкоду-
вання інформації.

Сьогодні гібридна війна є різновидом інформаційних війн, ос-
новним інструментом якого є військова психологія. На наш погляд, в 
недалекому майбутньому прогнозується так званий «один у полі воїн». 
Іншими словами, оптимізується роль людського фактору у таких вій-
нах, а саме: завдяки штучному інтелекту (біороботам, кіберменам) 
значною мірою зменшиться кількість живої «робочої» військової 
сили. Такі нагальні умови і сприятимуть зростаючій ролі диплома-
тів-міжнародників, що значною мірою повинні володіти технічними 
знаннями, зокрема у сфері аерокосмічного зв’язку. За цих умов, радіо-
електронна гра є прерогативою спецслужб ХХ століття. Саме такі 
дипломати шляхетної конституції особистості повинні працювати рад-
никами з питань таємниць у світових державних міжвідомчих струк-
турах та приватних з доброчинними намірами в їх діяльності. При 
цьому, такий інструментальний критерій синдрому сучасної гібрид-
ної війни як: імператив модернізації страху (довічно «ув’язнений» 
страхом) має як негативні сторони, так і позитивні. Оскільки таке ксе-
нофобне явище можна перевтілити і в позитивно-лікувальне річище 
завдяки народній та академічній мудрості як результатжиттєвих та 
наукових знань.

Локальні конфлікти у системі гібридних війн
Крім того, варто зазначити, що сьогодні українська земля є по-

лігоном для гібридної війни. Актуальність такої розвідки обумовлена 
відповідними чинниками, серед яких необхідно виокремити у націо-
нальній та світовій практикахсоціогенний вплив локальних конфлік-
тів на структуру свідомості у системі гібридних війн.З огляду на це 
філософські, політичні, психологічні, соціальні аспекти локальних 
конфліктів, що, на нашу думку, є структурним змістом гібридних війн, 
перебувають в полі зору таких зарубіжних дослідників як: Р.Арона, 
З.Бжезінського, Р.Дарендорфа, Г.Кісінджера, П.Сорокіна, А.Тойнбі, 
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Е.Тоффлера, К.Уолтци, Ф.Фукуями, С.Хабермаса, С.Хантінгтона, 
Х.Хофмайстера тощо.

В українській науковій літературі проблеми війн висвітлюються 
в працях В.Аблазова, А.Маначинського, В.Мандрагелі, Г.Перепилиці, 
М.Требіна, С.Червонописького тощо.

У цьому розрізі збройне протиборство гібридної війни особли-
во суттєво впливає на важливий компонент міжнародно-політичної 
системи ― державу, яка прагне компенсувати аномальні процеси, що 
посилюються війною. Іншими словами, повинна зростати регулююча 
роль держави у всіх сферах життя суспільства, що проявляється за-
провадженням чи незапровадженням воєнного стану на частині тери-
торії або по всій країні, створенням надзвичайних органів управління 
і зосередженням в їх руках всієї повноти влади, розширенням повно-
важень служб безпеки, обмеженням демократичних свобод тощо.

Саме «в умовах збройного протиборства відбувається розши-
рення державного сектору економіки, за рахунок прискореного бу-
дівництва військових підприємств, на засоби державного бюджету 
і посилення процесу зрощення віськово-промислового комплексу з 
державними структурами, що пов’язано з централізацією політичної 
влади і підвищенням жорсткості управління економікою і країною 
загалом» [67, с. 762].

Отже, синдром сучасних гібридних війн, суттєвою основою яких 
є збройне протиборство, накладає глибокий відбиток на глобальний 
імідж міжнародного життя. Тому інтереси захисту країни і ведення 
саме збройного протиборства потребує дипломатичної консолідації 
всіх сил народу як прояву її мудрості. При цьому, переможців у війнах 
нового покоління –гібридних не постає, оскільки будь-яка державна 
система не витримує випробувань сучасною реальністю. Тому вкрай 
необхідні нові дипломатичні підходи для інформаційного захисту всіх 
верств населення з боку кожної особи, держави та суспільства.

Феноменологія релігії в дипломатії
Як свідчить історія дипломатії, на початку XVII ст. в Європі за-

гострилися протиріччя між провідними державами. Зокрема, Іспанія 
і Священна Римська імперія, якими управляли представники динас-
тії Габсбургів, прагнули посилити свій вплив у Європі і, таким чином, 
відновити панування католицизму. Цьому протистояли протестант-
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ські держави Північної Європи та католицька Франція, що значною 
мірою не бажали зміцнення Габсбургів. Саме у німецьких землях, 
що нелегітимно входили до Священої Римської імперії, зростали 
суперечки між католицькими князями Півдня й протестантськими 
(лютеранськими та кальвіністськими) володарями Півночі й Захо-
ду. Іншими словами, для боротьби з Габсбургами протестантськими 
князями була створена Протестантська унія.

В ході такої Реформації від католицизму і відмежувався протес-
тантизм (від слова «протест»), що відмовився визнавати владу Папи 
Римського і став третім важливим напрямком християнства у вигля-
ді лютеранства і кальвінізму.

Як загально відомо із соціологічних досліджень, у кількісно-
му вимірі християнство залишається найчисленнішою релігією. За 
прогнозами дослідників, до 2020 року до різних її конфесій буде на-
лежати близько 37 % населення Землі. У 2050 році буде приблизно 
3 млрд. християн. Водночас вважається, що ера західного християн-
ства закінчується, оскільки у 2025 році стрімке зростання населення 
Африки і Латинської Америки істотно змінить статистику. З 2,6 млрд. 
християн приблизно 633 млн. будуть жити в Африці, 640 — у Латин-
ській Америці, 460 — в Азії. Тому Європа з її 555 млн. посяде лише 
третє місце.

З огляду на це найпотужнішою ідеологією у міжнародних відно-
синах є іслам. Іслам (арабською — відданість себе богу, покірність) — 
означає мусульманство, що є однією із трьох найбільш поширених 
релігій. Іслам виник на початку VII століття в Аравії.Віровчення ви-
кладено в Корані. Характерні ознаки ісламу — фаталізм і фанатизм… 
Проте ісламом людина володіє свобідною волею і відповідає за свої 
вчинки [279, с. 114]. Адже радикальні мусульманські угрупування, 
абсолютуючи одну з настанов релігії — «священну війну» за віру 
(джихад), прагнуть певним чином протидіяти відповідним нововве-
денням, що здійснюються не від мусульман. Отже, до представників 
інших конфесій («невірних») продукується нетерпимість. Окремі му-
сульманські лідери неодноразово закликали до винищувальної війни 
проти усіх іновірців. При цьому немає вбитих («кошта»), а є мучники 
за віру («шахіди»), немає воїнів і представників племен, а є «моджахе-
ди», що воюють з «невірними» («кефірами») [279, с. 96].
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Таким чином, вбачаючи в модернізації і демократії реальну за-
грозу своєму існуванню, екстремістські течії прагнуть ізолювати му-
сульманське співробітництво від дії цих «вірусів». Тому сьогодні на 
практиці це виявляється у нескінченному потоці теоретичних актів, 
що увійшли в систему глобальних гібридних війн.

У цьому сенсі слід зазначити, що саме феноменологія релігії в 
дипломатії як якісне переосмислення феноменів релігії, теології та ре-
лігієзнавства викликає численні діалектично суперечливі судження. 
Адже така феноменологія як сукупна матриця духовних феноменів 
на рівні особистості, держави та суспільства ініціює дипломатичний 
шлях до системного аналізу релігії, що є наскрізним для значного 
кола наукових розвідок.

Зокрема, американський мислитель Н.Смарт, наслідуючи ідеї 
Е.Гусерля, вважає, що необхідно розмежовувати об’єкти, які є реаль-
ними, і об’єкти, які просто існують. У цьому розумінні Бог є реаль-
ним для християн, незалежно від того, існує ця субстанція чи ні.

Безперечно, поява феноменології певною мірою знаменувала 
припинення жорсткого протистояння наукового і апологетичного 
підходів до істинного пізнання релігії. Як розкриває Н.Смарт за-
своєння здатності до наукової рефлексії телеологічною свідомістю, 
з одного боку, і зниження тиску релігійного авторитету на інтелек-
туальну діяльність, з іншого, забезпечили можливість «дистанцію-
ватися від власної особистісної позиції, що дозволило досліджувати 
релігію доброзичливо і водночас об’єктивно» [7, с. 9].

На думку Смарта філософія релігії стає «філософією світогляду», 
тобто розширитися з тим, щоб дипломатично охопити різні елемен-
ти релігієзнавчої системи. «Вона повинна стати верхнім поверхом 
будівлі, середній поверх якої утворює порівняльний та історичний 
аналіз релігій та ідеологій, а нижній — феноменологія, причому не 
тільки досвіду і дії, а й феноменологія символічного життя людини 
в цілому» [8, с. 7].

За таких умов дипломатія як імператив духовного партнерства 
в феноменології релігії полягає в тому, щоб використати концептуаль-
ну модель філософії релігії та релігієзнавства для вивчення значущих, 
поширених і впливових ідеологій світу — як релігійних так і світ-
ських. Таким чином, наукове релігієзнавство може бути корисним 
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і для вироблення нового світогляду, що враховував би як розмаїття 
сучасного світу, так і потребу цього світу в дипломатичних поглядах.

Адже феноменологія релігії як якісна дипломатична матриця іде-
ологічних віросповідань теологічного та світського характерів умож-
ливлює філософію світоглядів, що має бути реалістично пов’язана з 
дійсно (істинно) існуючим світоглядами. Саме феноменологія релігії 
здійснює системний аналіз структури та історії різних дипломатич-
них уподобань на підставі історії і пізнання певної логічної струк-
тури цих систем. Іншими словами, простежується дипломатичний 
характер зв’язку між різними концептуальними моделями шляхет-
ності переговорів. Саме порівняльне вивчення релігії і світських ідео-
логій є можливим за умов таких загальних фундаментальних ознак 
як і релігійні феномени і світські, що демонструють дипломатичний 
зв’язок між теорією і практикою в координатах людинокосмізму та 
людиноцентризму.

Таким чином, дипломатія як феноменологічна матриця шляхет-
ності переговорів полягає у спробі усунути жорсткі кордони, зокрема 
між релігійними і нерелігійними типами ідеологій і практику про-
цесі шляхетних переговорів без постулювання ідеї трансцендентної 
реальності. У цьому зв’язку духовний сенс благородної дипломатії 
як шляхетності переговорів можна віднайти в гармонійному єднанні 
із субстанційно живою Природою. Це може слугувати вдалим інстру-
ментом виявлення важливих теоретичних сторін духовних формацій 
з подальшою дипломатичною констатацією подібностей та відмін-
ностей у змісті різних типів, що можуть бути уточнені і доповнені в 
силу появи новітніх філософсько-історичних оцінок з огляду сучасних 
ноотехнологій як благородний прорив у майбутнє.

Дипломатична логіка гри
Сучасні глобальні проблеми людства у ХХІ столітті вимагають 

від певної особи, держави та суспільства якісного переосмислен-
ня відповідних наукових теорій та концепцій пошуку істинності. Це 
особливо проявляється в дипломатичній логіці, що є актуальною і 
достатньо обговорюваною темою, фокусованою на дослідження при-
кладних аспектів цієї науки, а також теоретиків та філософів права. 
Зазначена тема дискусійна за змістом, оскільки необхідно певною 
мірою розширювати лексико-семантичне навантаження до визначен-
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ня поняття «дипломатична логіка» в системі її понятійно-категорі-
ального апарату.

Особливе значення для фундаментального дослідження мав роз-
виток модальної логіки зобов’язань та дозволів, так званої деонтичної 
логіки (Е.Маллі [E.Mally], Г.Х. фон Врігт [G.H.Wright]) як абстракт-
ної математичної методології.

У логіці плюралізму варто зазначити модальну логіку (Д.М.Га-
бай. С.А.Кріпке [S.A.Kripke]), релевантних логік (А.Р.Андерсон 
[A.R.An derson], Н.Д. Белнап [Д.М.Габбай та ін.), також інших форм 
динамічних логік (П.Гочет [P.Gochet])

У свою чергу, математична логіка ґрунтується на трьох фунда-
ментальних методологічних принципах: використання формалізованої 
мови, формалізм та об’єктивізм. Процедура аналізу форми міркуван-
ня в математичній логіці приймає вид числення. У ній стандарти пра-
вильності та непогрішності потрапляють в абсолютно природній союз. 
Вона має нефалібілістську орієнтацію. Оскільки нова логіка намага-
ється створити моделі міркувань реальних агентів. Вона зацікавлена 
у визнанні фалібілістського характеру подібних міркувань [4, с. 176].

Всі перераховані розуміння як правової суб’єктності логіки мо-
жуть бути застосовані до дипломатичної логіки, оскільки усвідом-
люється як діалектика (синтез юридичних питань), органон (загаль-
на теорія юридичного міркування), канон (правова епістемологія), 
медицина розуму тощо.

Зважаючи на парадигму людини ХХІ століття, дипломатич-
ний образ людської культури, що логічно обумовлений у суспільних 
комунікаціях відіграє вирішальну роль для розвитку конкурентно-
здатності особи, країни на міжнародній арені. Тому у сучасному ін-
формаційному полі і формується саме такий дипломатичний образ 
культури, що логічно набуває не лише абстрактно-теоретичного, а й 
практичного значення.

Крім того, за умов глобалізаційних змін дипломатичний образ-
культури розглядається серед чотирьох галузей світової влади поряд 
із військовою сферою, економікою і технологіями. Як наслідок, можна 
спостерігати, що дипломатичнийобраз логічного обумовлення почав 
свідоміше і дбайливіше ставитися до підтримки свого культурного 
розмаїття, до збереження культурної самобутності.
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Нагальним прикладом може слугувати новий виклик китайсь-
ких реформ. «Китай стане суспільством загальної гармонії у ХХІ 
столітті», що відображає впевненість політичної еліти країни у тому, 
що китайський шлях модернізації принесе країні процвітання за до-
помогою зміцнення традиційних конфуціанських цінностей. У цьому 
ж аспекті варто розглядати створення інститутів Конфуція, яких все 
більше постає у світовому процесі, а також і в Україні.

Аналогічний процес відбувається сьогодні і в Індії, в якій по-
літична еліта почала пишатися своєю самобутньою культурою.

Окремим прикладом постає Японія, до якої після Другої світо-
вої війни було негативне ставлення як до агресора, оскільки якості 
японської продукції, як і самим японцям, не довіряли. Сьогодні ж 
Японія є серед загальновизнаних лідерів світового дипломатичного 
розвитку, що відбулося не тільки за рахунок запровадження високих 
нанотехнологій. Значною мірою це стало у дипломатичному ресурсі 
можливим внаслідок просування культурного іміджу країни за кор-
доном. Адже японські культурні центри, здійснювати інформаційні 
заходи, що розповідають про японські традиції, філософію, культу-
ру, музику, національну кухню тощо. Саме у такій дипломатичній 
площині слід розглядати взаємодію культури і туристичного розвит-
ку країни, в якій культурна спадщина постає серед найважливіших 
умов створення її дипломатичного іміджу.

У дипломатичній логіці серед важливих виробничо-економіч-
них, політико-географічних, природно-ресурсних, цивілізаційно-куль- 
 турних образів необхідно зазначити соціоментальний образ як су-
купної матриці дипломатичних ознак, символів, рис народу (її душі) 
у ментальному відношенні. Так, німці — точні й пунктуальні; аме-
риканці — діловиті; японці — ввічливі та дотримуються традицій; 
французи — непостійні; англійці — манірні; китайці — працелюбні; 
індійці — загадкові; італійці –романтичні тощо.

Превентивні методи дипломатії
Втім, за вибором заходів забезпечення саме культурного іміджу 

варто розкривати основний зміст дипломатії як шляхетність перегово-
рів мирним шляхом. При цьому необхідно цілісно використовувати як 
дипломатичні, так і силові засоби з метою отримання переваги по ство-
ренню іміджу. Тому саме Рада Безпеки, що включає в себе такі іміджні 
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країни як Німеччина, Японія, Індія тощо, чий вплив на світ і міжнарод-
ну безпеку дуже значний, здатна відтворювати модель «гри грою» як лі-
дерство світового порядку. Саме імідж як вияв превентивної дипломатії 
є гнучкою і демократичною формою конструювання моделі «гри грою».

Адже дипломатія артикулює або руйнує стереотипи — устале-
ні уявлення про країну, оскільки такі стереотипи пов’язані з образом 
країни, що уособлюють в собі: етнічний, релігійний, політичний, ес-
тетичний, побутовий характери.

Таким чином, можна стверджувати, що кожна конструктивна 
модель, яка сприяє дипломатії країни, обертається у вигляді реаль-
них політичних та економічних дивідендів. Для цього потрібний ін-
формологічний підхід як всебічне міжгалузеве вчення, що стосуєть-
ся різних аспектів життя особи та країни.

ОБСЄ як дипломатична платформа у боротьбі з транснаціо-
нальними викликами та загрозами

Організація з безпеки і співробітництва в Європі є потужним 
чинником її європейської інтеграції, що виробляє принципові заса-
ди нового режиму контролю над звичайними збройними силами в 
Європі. Пріоритетним визнано питання «людського виміру, голов-
ного захисту фундаментальних прав і свобод людини» як способом 
« …широкого залучення структурних елементів громадянського сус-
пільства для досягнення цілей організації» [277, с. 54]

Безперечно, варто взяти до уваги, що ОБСЄ забезпечує у спів-
праці з різними країнами саме законодавчу підтримку щодо проведен-
ня «інституційних та економічних перетворень, а також розвитку де-
мократичних і правових стандартів» [145, с. 127]. Тому сьогодні для 
України необхідно не лише проявити себе компетентним координа-
тором діяльності ОБСЄ, але й продемонструвати належні стандар-
ти у виконанні зобов’язань, визначених організацією у людському 
вимірі з огляду її безпеки як формули мудрості. Така формула має 
якісно забезпечити діалог між країнами — представниками різних 
воєнно-політичних блоків та поглядів щодо важливих магістральних 
векторів розвитку сучасної епохи.

Демократія як дискурсивнеполе у дипломатії
У сучасному світі демократія серед абсолютної більшості наро-

дів світу визначається стратегічною метою міжнародного розвитку. 
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Водночас, процес демократизації різноманітних за національно-істо-
ричною специфікою суспільства вказує на те, що надзвичайно склад-
но однаково для всіх застосовувати стандарти демократії, сформу-
льовані на ідеально-теоретичному рівні усвідомлення народовладдя.

Адже Україна за часів своєї незалежності постійно декларує 
європейсько-демократичні орієнтири власного розвитку. Проте вті-
лення подібних цілей вимагає поглибленого дослідження саме ви-
кликів кризи становлення демократії на національному рівні. Для 
цього необхідно, на нашу думку, якщо переосмислювати весь по-
передній політичний, правовий та соціально-економічний розвиток. 
«Суспільно-політична практика останніх років засвідчила нагальне 
політичне протистояння та слабкість конституційного регулювання 
суспільних відносин у сфері народного представництва й народо-
владдя, нестабільність функціонування всього державного механіз-
му. Протягом останніх років ми стали свідками не лише тривалих 
політичних «серіалів», а й спроб певних політичних суб’єктів стати 
вище від Конституції та законів» [99, с. 152-153]. Така складність 
та багатозначимість демократизації обумовлює впровадження нових 
ідей, пріоритетних цінностей, інституціональних процедур в націо-
нальну практику реальності.

Сучасна гібридна війна на Сході України, погіршений фінан-
сово-майновий стан українських людей виявив певний рівень зне-
віри населення в демократичних процесах, які не принесли мит-
тєвого покращення в результаті Революції гідності 2013‒2014 рр. 
«Коли люди страждають від жорсткої, регресивної диктатури,  їх 
найпершою метою є покласти кінець такому режимові. Але як тіль-
ки це здійснюється, пріоритети змінюються. Економічне благопо-
луччя, законність і порядок приходять на зміну свободи і правам 
людини в якості першочергових завдань. Залишається незрозумі-
лим, чи здатна демократія виконати таке завдання краще за дикта-
туру» [271, с. 409-410]

В силу означеного, така постійна змінність і динамічна неперед-
бачуваність сучасного  інформаційного суспільства обумовлює по-
стійну значимість в концептуально-теоретичному пошуку конструк-
тивних засобів становлення та утвердження дійсного (істинного, 
сущого) народовладдя.
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Для цього потрібно спрямовувати зусилля на підвищення ін-
телектуально-феноменологічного та творчо-креативного сприйняття 
ідей і принципів демократії пересічними масами населення.

Як свідчить історія, одним з перших виявів народовладдя в іс-
торії людини (людей, людства) була антична демократія, що містила 
в собі політико-владну організацію у справах полісно-громадського 
врядування як феноменальної матриці дипломатії шляхетних пере-
говорів. Центральною темою роздумів античних мислителів стає 
проблема поєднання протилежних інтересів різних соціальних груп, 
запобігання потенційній можливості розладу полісу на ворожі про-
тиборчі частини. За вченням Платона, модель ідеальної держави є 
пануванням партикулярних егоїстичних інтересів в ім’я власного 
блага, тобто переважанням «приватного над «цілим» [263, с. 26‒27]

Глобалізація як різновекторний вплив на дипломата-між-
народника

Сучасні глобалізаційні процеси, які охопили всі континенти та 
більшість країн і народів є реаліями. Такі процеси глобалізації ха-
рактеризуються наступними чинниками:

1. Інтернаціоналізацією, що,у першу чергу, проявляється у діа-
лектичній взаємозалежності.

2. Ліберализацією, тобто подоланням торгових бар’єрів, мобіль-
ність інвестицій та розвитком інтеграційних процесів.

3. Вестернізацією — екстраполяцією західних цінностей і тех-
нологій у всі точки світу.

4. Детериторізацією, що знаходять відображення в активності, 
яка має транснаціональні масштаби та зменшення значимості дер-
жавних кордонів [146, с. 149].

В силу означеного глобалізаційні процеси зустрічають супро-
тив, форми якого мають політичний, правовий, економічний та за-
гальнокультурний підтекст у дипломатичному полі гри. Саме зна-
чущість цих факторів є нагальною потребою людини в міжнародній 
дипломатії, серед яких культурна ідентичність є головною та всеосяж-
ною, що вселенське софійне середовище.

Адже за допомогою сучасних нанотехнологій глобалізація знач-
ною мірою порушує бар’єри між різними культурами, втягує  їх у 
вир («яр») всесвітньої конкуренції. У такому вирі виживають лише 
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культури, які  здатні до адаптації у світі, не втрачаючи при цьому 
своєї самобутності. Нагальним прикладом такої адаптації є японська 
культура. Проте, іспанська, турецька, мексиканська та багато інших 
культур не витримали зіткнення з натиском культурної уніфікації, 
породженої  глобалізацією  (вселенністю, універсалізмом тощо). В 
цих випадках масова культура глобалізації виявилась сильнішою за 
культурне ядро національної ідентичності, що суттєво для сучасного 
дипломатичного поля гри.

Тому у недалекому майбутньому подібний стан речей може ви-
кликати нову хвилю міжцивілізаційних протиріч, що матимуть непе-
редбачувані наслідки. Для цього потрібна нова дипломатична парадиг-
ма консолідації людства, що є феноменальною матрицею мудрості у 
системі шляхетності переговорів.

Історично відомо, що людство вже переживало Велике пересе-
лення народів, яке відбувалося в умовах руйнації Римської імперії — 
наддержави того часу (півтори тисячі років тому). Проте, сьогодні Ве-
лике переселення народів різко змінило не лише етнічну карту Європи 
та цього світу, але й релігійно-культурну ідентифікацію відповідних 
країн. Це проявляється у сучасних процесах ісламізації, причому на 
всіх населених континентах, а півтори тисячі років тому подібна кар-
тина була пов’язана з християнізацією народів та держав.

Адже сьогодні міграція в Європу вимірюється десятками міль-
йонів. В Англії, Франції, Німеччині, Бельгії тощо легальні мігранти 
складають біля 10‒15 % населення, а нелегальні — набагато більше. 
За останні роки чисельність громадян з колишніх британських коло-
ній (переважно з Індії та Пакистану) зросла в Англії в декілька разів.

Доповідь Комісії по демографії Ради Європи прогнозує, що до 
2050 року корінні мешканці Старого  світу перетворяться у  себе 
вдома в національну меншину. На величезній території від Атлан-
тики до Уралу  смертність перевищує народжуваність, Європа не-
ухильно старіє і, вирішення її економічних проблем як робочої, так 
й інтелектуальної сили.

У структурному змісті дипломатичної парадигми варто зазна-
чити цивілізаційну взаємодію, що уособлює в собі окремі народнос-
ті та спільноти. На цей лейтмотив, зокрема і вказував С.Хантінгтон: 
«Взаємодія між народами різних цивілізацій посилюється. Це веде 
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до зростання цивілізаційної самосвідомості, до поглиблення розу-
міння відмінностей між цивілізаціями та спільнотами в рамках циві-
лізацій» [270, с. 24]. Дослідник пропонує замість поділу в повоєнний 
період людства на перший, другий і третій світи конструктивну мо-
дель з восьми головних цивілізацій: західної, японської, китайської 
(конфуціанської), індійської, ісламської, православно-слов’янської, 
латиноамериканської та африканської. При цьому, оцінюючи резуль-
тати світового партнерства в сучасному дипломатичному полі, в якому 
Україна в Брюсельському Саміті, який відбувся в кінці листопада 2017 
року, зайняла чільне місце в плані екологічних, паливно-енергетич-
них та безпекових питань.

Якщо абстрагуватися від риторики дипломата-міжнародника в 
координатах концепції зіткнення цивілізацій, то простежується зітк-
нення між такими «дуельними парами»: християнство — іслам, в 
яких Індія ― Китай; Пакистан — Індія; Японія — Китай; Росія — 
Кавказ; Західна Європа — Африка, Стара Європа — Нова Європа; 
Україна — Росія тощо.

Таким чином, формування, становлення та розвиток нової ди-
пломатичної парадигми в умовах глобалізаційних процесів має за-
безпечувати з огляду міжнародного законодавчого поля саме ціліс-
ністьдержави, оскільки сьогодні стрімко зростає ментальний розкол 
всередині окремої нації. Це, насамперед, стосується таких країн як 
Німеччина, Італія, Іспанія, Україна, Росія, Китай, Індія, Грузія, Ірак, 
Лівія, Сирія тощо. Для цього необхідно заздалегідь потурбуватися 
про майбутнє без ескалації міжрасових та міжрелігійних протисто-
янь, а на основі діалогу культур як діалектичного взаємозбагачення, 
універсалізації цивілізації. Це, у свою чергу, усвідомлювали мисли-
телі Й.Гердер, А.Тойнбі, К.Ясперс, М.Гумільов, Ю.Павленко тощо.

Правова суб’єктивність в дипломатичному полі гри
Сучасна проблема прав і свобод людини перестала бути лише 

внутрішньою справою держави і вийшла на наднаціональний рівень 
правового регулювання в дипломатичному полі. При цьому, особли-
вого значення набуває процес правової суб’єктивності, який забезпе-
чує максимальне урахування особливостей формування та функціо-
нування  особистісних,  групових  танаціональних  правових  систем. 
Саме дипломат-міжнародник покликаний зберегти самобутність на-
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ціональних правових систем, уникати конфліктних ситуацій в теорії 
ігор та їх правил.

Адже ефективне використання механізму правової суб’єктності 
сприяє в дипломатичному полі розширення сфер регулювання суспіль-
них відносин його нормами. Отже, постає проблема співвідношення 
обсягів регулювання міжнародного й національного права. Втім, су-
веренітет залежить від права та можливості держави покладати на 
себе та відмовлятися від певних завдань і функцій на користь тих 
чи інших суб’єктів у дипломатичному полі гри. Як приклад, можна 
навести конституційні норми держави — членів ЄС, що стосуються 
обмеження їх суверенних прав.

Із означеного витікає, що саме теорія математичних моделей 
прийняття мудрих рішень у дипломатичному полі матричної гри є 
специфічним явищем як прерогатива діяльності спецслужб (розвіду-
вальної та контррозвідувальної діяльності).

З цією метою розглянемо гру за допомогою матриці А. Опти-
мальну стратегію для матричної гри отримують в результаті відки-
дання рядків і стовпців, сума значень в яких найменша. Це дозволяє 
ефективно оцінювати критерії оцінювання дипломатичного поля ма-
тричної гри.

Абстрактно-математична модель матричної гри має такий ло-
гічний вигляд:

де , … — гравці a, b…, в яких перший індекс — професійні якості 
гравця (має соціодинамічний характер), другий індекс — менталь-
но-ціннісні якості суб’єкта гри (має характер ефективно-діючої конс-
танти).

Розглянемо гру із 5-ма суб’єктами гри. При цьому кожному 
суб’єкту гри як сукупності його ментально-ціннісних та професійних 
якостей присвоюється відповідне значення за ієрархічною шкалою 
від 1 до 5 в критеріальній системі оцінювання. Сформуємо отрима-
ний результат у вигляді матричних елементів (1, 2, 3, 4, 5). Так, на-
приклад, така формула гри має вигляд:
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Сума значень у третьому стовпці (суб’єкт гри с) найменша, тому 
ці значення відкидаємо, тобто суб’єкт гри с «випадає» з гри.

При цьому, матриця має вигляд:

Сума значень у першому рядку найменша, тому ці значення від-
кидаємо. Отже, матриця має вигляд:

Найменша сума значень у стовпцях дорівнює «5», тому стовпці 
із цими значеннями відкидаємо, що обумовлює такий вид матриці:

У свою чергу, суб’єкти гри b і e також «випадають» із гри. У грі 
залишаються два суб’єкти (суб’єкти a і d) із належними морально-
ціннісними і професійними якостями.

Тому необхідно шукати оптимальні стратегії тільки для малої 
матричної (2 х 2) гри як «дуельної» пари.

Втілюючи матричний спосіб у дипломатичне поле взаємних 
відносин між державами, варто означити їх добровільність і право-
ву незалежність у міжнародних відносинах. Це є істотною гарантією 
державного суверенітету та трансформації у світовому вимірі ди-
пломатичної гри. Тому реалізація цінностей права в умовах глоба-
лізації відбувається не лише за допомогою інститутів і механізмів 
об’єктивного права тієї чи іншої особи, держави та суспільства, а й 
через резонансні дії права на відповідний стан, що є характерним 
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для нової дипломатичної парадигми, яку формує Людина ХХІ сто-
ліття.

Контрольні запитання

1. Які соціальні цінності існують у правовій державі?
2. Роль та значення риторики мудрого у системі правової дер-

жави.
3. Розкрийте теорію повсякденної культури у правовій державі.
4. Опишіть теоретичні аспекти духовного безпеки у правовій 

державі.
5. В чому полягає християнське розуміння совісті в норматив-

но-правовому просторі?
6. Актуальність національної ідеї в праовій державі.
7. Розкрите теоретичні аспекти дипломатії у контексті правової 

держави.

Теми рефератів

1. Правова суб’єктність в дипломатичному полі гри.
2. Гібридна війна як різновид інформаційних війн: правові ас-

пекти.
3. Міжнародна дипломатія та правова безпека: теоретико-цін-

нісні основи.
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РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 
ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

3.1. Юридична риторика в забезпеченні правової держави

3.1.1. Поняття, зміст юридичного красномовства

Суть юридичної риторики полягає в забезпеченні впливових 
морально-етичних та юридичних засобів, що є принципом верховен-
ства права, у всіх сферах суспільних відносин. Саме юридичне мов-
лення визначає загальнолюдські цінності, що закріплюють основні 
права і свободи людини та громадянина в Конституції й інших зако-
нах та їх фактичне забезпечення. Конституція як Основний Закон 
має найвищу юридичну силу риторики, а її норми є нормами ак-
тивного дієвого впливу. При цьому варто застосовувати низку лек-
сико-семантичної термінології — імідж, ідеологія, управління, що 
певною мірою розширює та упорядковує смислове і понятійне поля 
юридичної риторики.

Зміст юридичної риторики розкривається у наступних поло-
женнях:

- на підставі міждисциплінарного аналізу обґрунтовується, що 
юридична риторика має онтологічні, гносеологічні, соціальні, по-
літичні, психолінгвістичні, культурні передумови, які на кожному 
конкретно-історичному етапі розвитку правового суспільства визна-
чають специфіку прояву юридичного красномовства;

- виявляються та аналізуються механізми риторичного впливу 
на людину та громадянина. Кожний із них містить у собі раціональ-
ні та ірраціональні чинники, діє на рівні свідомості / підсвідомості 
та поведінки, на рівні масової свідомості та ідеології, повсякденних 
практик, масової культури і суспільно-політичного життя. До най-
більш ефективно діючих константних складових механізму юридич-
ної риторики варто віднести: переконування, примушування, санкціо-
нування, навіювання, мобілізування, наслідування тощо.
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3.1.2. Судова промова в конституційному праві

Судова промова — це промова, звернена до суду та інших учас-
ників судочинства і присутніх при розгляді конституційної, цивіль-
ної, сімейної, адміністративної, кримінальної справи, в якій містять-
ся висновки щодо тієї чи іншої справи.

На наш погляд, пріоритетом судової промови є розгляд кон-
ституційної справи, що є головною галуззю права України, норми 
якої виражають і закріплюють основи державного ладу. Це впливо-
ві форми правління, державно-територіальний устрій, державний 
(політичний) режим і суспільний лад (політична, економічна систе-
ми), правовий статус людини та громадянина, організацію, управ-
ління, принципи впливової діяльності та функції державних органів, 
засади виборчої системи, місцеве самоврядування і громадянство. 
При цьому сучасне громадянське суспільство є пріоритетною цін-
ністю в ідеології життєдіяльності українського народу.

В контексті конституційного права акцентується увага на таких 
важливих невербальних впливових ознаках риторики, як державні 
символи України.

У статті 20 Конституції України закріплено, що державними 
символами України є Державний Прапор України, Державний Герб 
України і Державний Гімн України.

Державний Прапор України — стяг з двох рівновеликих гори-
зонтальних смуг синього і жовтого кольорів.

Великий Державний Герб України встановлюється з урахуван-
ням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького 
законом, що приймається не менш як двома третинами від конститу-
ційного складу Верховної Ради України.

Головним невербально-риторичним компонентом великого Дер-
жавного Герба України є Знак Княжної Держави Володимира Велико-
го (малий Державний Герб України).

У цьому змісті вербально-риторичним компонентом Дер жав-
ного Гімну України є національний гімн на музику М.Вербицько-
го зі словми, затвердженими законом, що приймається не менш як 
двома третинами від конституційного складу Верховної Ради Укра-
їни.
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Риторичний метод опису державних символів України та 
порядок їх використання встановлюється законом, що приймається 
не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної 
Ради України.

Столицею України є місто Київ.
Згідно із Законом України «Про Державний Гімн України» від 

6 березня 2003 р. Державним Гімном України є національний гімн 
на музику М.Вербицького зі словами першого куплету та приспіву 
твору П.Чубинського в такій редакції:

«Ще не вмерла України і слава, і воля.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду».

Згідно зі ст. 2 Закону від 6 березня 2003 р. урочисті заходи за-
гальнодержавного значення починаються і закінчуються виконанням 
Державного Гімну України.

Наруга над Державним Гімном України тягне за собою відпо-
відальність, передбачену законом.

Європейський Суд з прав людини. Розглядає європейські 
стандарти прав людини, що зафіксовані в юридичних актах та до-
кументах європейських міжнародних організацій, певні показники 
змісту й обсягу цих прав, до досягнення яких заохочуються або ж 
зобов’язуються держави. До таких організацій належать передусім 
Рада Європи та Європейський Союз.

Загалом кажучи, згадані стандарти можна класифікувати за 
таким критеріями, як, наприклад, рівень нормативності (загальності); 
територія дії; коло (обсяг) адресатів; ступінь абстрактності вираження; 
характер обов’язковості (деонтичний статус). Такі стандарти містять-
ся передусім у Конвенції про захист прав людини та основополож-
них свобод, у Європейській соціальній хартії, у Хартії Європейського 
Союзу про основні права.
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При цьому розглянемо більш докладно лише згадану Конвен-
цію, вдаючись до тієї інтерпретації її норм, що міститься у рішеннях 
Європейського суду з прав людини (далі — Суд). Аналіз цих рішень 
потрібно здійснити передусім з філософсько-правових позицій — го-
ловним чином у онтологічному та гносеологічному аспектах. Адже 
саме такий аналіз, на думку фахівців, сприятиме з’ясуванню того, «що 
складає право, і що таке право» [81, 11].

У цьому аспекті необхідно зазначити онтологію стандартів 
прав людини. На нашу думку, не можна вирішувати питання про 
те, порушено чи ні певні права людини (у з’ясуванні цього і полягає 
призначення Суду). Складниками, що визначають, формують та ха-
рактеризують зміст і обсяг прав людини, є:

- потреби та інтереси людини і громадянина;
- мораль, що домінує у відповідному суспільстві в детермінова-

ний певний час;
- намір мети певного права людини та відповідність їй право-

реалізаційної, правозабезпечувальної та правообмежувальної діяль-
ності держави.

Розглянемо кожен із зазначених феноменів.
1. Перевірку і забезпечення справедливої збалансованості інтере-

сів людини з інтересами (потребами) суспільства Суд вважає одним з 
основних засобів забезпечення правомірності, «правопідставнос-
ті» взаємовідносин «людина — держава». Пошуки й обгрунтування 
такого балансу зустрічаються у багатьох його риторично перекон-
ливих рішеннях. Для цього у низці рішень Суду формулюються й 
певні принципи та рекомендації щодо інтелектуально- пізнавального 
процесу визначення відповідності, збалансування, «зрівноважування» 
інтересів людини та інтересів суспільства. Ці гносеологічні настано-
ви слугу ватимуть корисним оцінно-регулятивним орієнтиром і для 
національних судів.

2. Особливістю міжнародних актів, що стосуються прав людини, 
є насиченість понять із царини моралі. Адже справедливість юридич-
них осіб, за допомогою яких держава позбавляє волі тих осіб, котрі 
вчинили злочин, а також змінює громадянські права й обов’язки лю-
дини, становить головну мету ст. 6 Конвенції. Втім аргументація, до-
казовість факту як риторичний компонент переконування з при-
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воду моральності Суду є досить своєрідною. Цей орган виходить із 
того незаперечного реального факту, що у різних країнах найбільш 
поширені, пануючі моральні приписи не завжди збігаються, а тому 
визнати за єдино прийнятий, загальнообов’язковий лише один із них 
було б недемократичним і недоцільним. Суд вважає, що, зазвичай, 
«державні органи, безпосередньо і періодично стикаючись із жит-
тєвими реаліями своїх країн, мають значну можливість визначитись 
щодо точного змісту моральних вимог, а також «необхідності обме-
жень» або ж «штрафних санкцій для їх додержання» [81, c. 11].

Розглядаючи скарги на адресу певної держави, Суд вважає без-
заперечним фактом домінування на її території певних моральних 
уявлень, поглядів, і він, зазвичай, не ставить собі за мету їх схвалю-
вати, стимулювати або ж, навпаки, піддавати критиці чи заперечува-
ти. Такий підхід може бути пояснений ще й тим, що сама Конвенція 
дозволяє державам-учасницям запроваджувати за допомогою націо-
нального закону окремі обмеження деяких прав людини в інтересах 
захисту саме моральності (ст.ст. 8, 9, 10, 11 Конвенції).

3. Як відомо, людська поведінка може нормуватися шляхом ви-
значення двох її основних складників: мети, а також діяльнісних на-
мірів задля досягнення цієї мети.

У нормативно-правових актах (включаючи й Конвенцію) намір 
мети прав людини може бути виражений текстуально або ж втілений 
як явно, так і приховано (латентно). Проте цей риторичний намір 
мети завжди присутній при формуванні, визначенні відповідного 
змісту.

У цій площині правоконституюча функція мети тих приписів 
Конвенції, що застосовуються Судом, відображена у багатьох його 
рішеннях. При цьому в тих випадках, коли мету застосовуваного 
припису не відтворено безпосередньо у нормативному тексті, істот-
ним моментом у риторичній аргументації рішень Суду є визнання 
нерівнозначності цілей різних прав людини у визначенні правомір-
ності чи неправомірності певної поведінки. Різні за змістом (і за сфе-
рою суспільних відносин) цілі Конвенції зумовлюють і неоднакову 
сферу (обсяг) обмежень з боку державної влади. Так, на думку Суду, 
обсяг цей значно зростає, якщо йдеться про відповідні морально-ці-
льові наміри, задля яких вони вчиняються.
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Іншим важливим моментом у врахуванні намірних цілей право-
забезпечуючих норм Конвенції, на якому найчастіше наголошує Суд, є 
запровадження державою певних заходів у суспільну практику. Це за-
ходи законодавчого, нормативно-правового, індивідуально-правового, 
нормозастосовного характеру. При цьому Суд час від часу звертає 
увагу держав і на необхідність додержуватися певної ієрархії цілей у 
правовій (юридичній) риториці.

Гносеологія стандартів прав людини. Суспільна практика 
Суду формує специфічні пізнавальні традиції, вивчає та враховує ті 
проблеми, що накопичуються національними судами. Тому встанов-
лення й фіксація певних фактів, визначення прав людини та їх стану, 
можуть відбутися лише шляхом соціального пізнання. Звідси й по-
стає проблема гносеології прав людини, що полягає в конкретно-іс-
торичному підході, який встановлює досліджувані факти, виявляє 
настійні вимоги, постійні прагнення Суду, враховує особливі, спе-
цифічні обставини місця й часу, а також індивідуальні властивості 
суб’єктів судової риторики. Адже предметом судового пізнання є 
риторична значущість фактів. У багатьох випадках Суд не обме-
жується лише констатацією наявності чи відсутності дій або подій за 
їх зовнішніми ознаками. Бо головне при цьому розпізнання наміру 
риторичного впливу за фактами.

Таким чином, Суд прагне встановити значущість — індивіду-
альну, колективну, суспільну — необхідних фактів, котрі зафіксова-
но та описано за допомогою формально визначених показників. Саме 
у такій судовій значущості й полягає риторична сутність фактів, що 
вплітаються у тканину суспільного життя, суспільної практики. Ді-
яльність Суду переконливо свідчить про універсальність закономір-
ностей суспільного пізнання, що чітко сформульовані діалектичною 
гносеологією соціального детермінізму. Ці закономірності знайшли 
належне відображення у правопідтверджувальній, правотлумачній, 
правозастосовній діяльності правозахисної інституції Ради Європи. 
Саме іміджева діяльність Суду здатна розкрити ідеологічний злочин, 
спрямований проти системи загальнолюдських цінностей.
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3.1.3. Адвокатська промова в цивільному та сімейному праві

Адвокатська промова є промовою захисника, зумовлена його 
функцією захисту, і цілком підпорядковується відстоюванню закон-
них інтересів свого підзахисного. З огляду на це захисник у своїй 
промові всі факти і докази розглядає під кутом інтересів підсудно-
го, тлумачить їх так, щоб спростувати обвинувачення, а якщо воно 
безсумнівно доведене — пом’якшити його вину і відповідальність 
[179, с. 92].

Предметом адвокатської промови в цивільних справах є:
- фактичні обставини справи;
- оцінка доказів;
- пропозиції про застосування того чи іншого закону у справі;
- пропозиції про внесення окремої ухвали при наявності для 

цього підстав (ст. 235 ЦПК України).
Необхідний склад фактів предмета доказування визначається 

на підставі норм матеріального права, якими врегульовані спірні 
правовідносини. Так, відповідно до ст. 456 ЦК України до складу 
підстави позову, що є предметом доказування, входять факти, які 
підтверджують: наявність трудових відносин потерпілого з особою 
(підприємством), настання каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я 
у зв’язку з виконанням потерпілим своїх трудових обов’язків; настан-
ня певної шкоди; наявність збитків та їх розмір; вину організації в 
заподіянні шкоди.

Труднощі й помилки у визначенні необхідного факту доказу-
вання виникають тоді, коли диспозиція норми матеріального права 
має відносно визначений характер. Це норми, якими врегульовані 
питання про виселення за неможливістю сумісного проживання, 
про розподіл майна подружжя та ін., при застосуванні яких повинні 
враховуватися «груба необережність самого потерпілого», «майнове 
становище», «інтереси неповнолітніх дітей» чи «інтереси одного з по-
дружжя, що заслуговують на увагу» (ст. 454 ЦК, ст. 29 Кодексу про 
шлюб і сім’ю тощо) [288, с. 154].

Виступаючи з адвокатською промовою в адміністративних спра-
вах, ритор повинен зясувати:

- чи було вчинено адміністративне правопорушення;
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- чи винна дана особа в його вчиненні;
- чи підлягає вона адміністративній відповідальності;
- чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне пра-

вопорушення, до товариського суду, громадської організації;
- інші обставини, що мають значення для правильного вирішен-

ня справи (ст. 280 Кодексу України про адміністративні правопору-
шення).

Предметом адвокатської промови в суді другої інстанції при 
розгляді цивільної чи сімейної справи в касаційному порядку є:

- критика або обгрунтування правильності вироку чи рішення;
- обгрунтування касаційного подання чи касаційної скарги або 

їх критика;
- аналіз і оцінка додаткових матеріалів;
- пропозиції щодо винесення певної ухвали касаційної інстанції.
Таким чином, до змісту адвокатської промови в суді обов’язково 

входять ті елементи, що утворюють її предмет. Проте необхідно па-
м’ятати, що на зміст і форму адвокатської промови суттєво вплива-
ють характер і обсяг справи, особа ритора, судова аудиторія. Особа 
промовця  і судова аудиторія визначають певну побудову  і виклад 
судової промови. Як немає однакових справ і людей, так не може 
бути і однакових адвокатських промов. Вільне володіння формами 
адвокатської промови є мистецтво, яке, як і всяке інше мистецтво, 
може набути у деяких риторів трафарету. Головними в адвокатській 
промові є її зміст і думки ритора [15, с. 35].

3.1.4. Прокурорська промова в кримінальному праві

Беручи участь у судових дебатах, проголошуючи обвинуваль-
ну промову, прокурор висловлює остаточні висновки, до яких він 
дійшов у результаті судового розгляду кримінальної справи, підбиває 
підсумки обвинувальної діяльності. Виступ прокурора з обвинуваль-
ною промовою є одним з найбільш відповідальних етапів підтриман-
ня обвинувачення у суді.

Відповідно до ст. 264 КПК України прокурор підтримує перед 
судом державне обвинувачення. Він це робить від імені держави, від 
імені суспільства.
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Промова прокурора в судових дебатах, в якій підтримується дер-
жавне обвинувачення, містить аналіз доказів, висловлюються мірку-
вання про кваліфікацію злочину, міру покарання та інші питання, що 
мають значення для винесення законного і обґрунтованого вироку, 
називається обвинувальною промовою прокурора.

Закон не визначає змісту обвинувальної промови. Але оскільки 
доказування обвинувачення в суді КПК України поклав на прокуро-
ра, то в своїй промові він повинен висвітлити питання, передбаче-
ні ст. 324 КПК:

1) чи мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується під-
судний;

2) чи має це діяння склад злочину і до якої статті кримінально-
го закону він може бути підведений;

3) чи винен підсудний у вчиненні цього злочину;
4) чи підлягає підсудний покаранню за вчинений ним злочин;
5) чи є обставини, що обтяжують або пом’якшують відповідаль-

ність підсудного і які саме;
6) чи слід визнати підсудного особливо небезпечним рециди-

вістом;
7) яка міра покарання повинна бути призначена підсудному і чи 

повинен він її відбувати;
8) в якому вигляді виправно-трудової чи виховно-трудової коло-

нії або у в’язниці повинен відбувати покарання засуджений до по-
збавлення волі;

9) чи підлягає задоволенню пред’явлений цивільний позов, на 
чию користь та в якому розмірі, і чи підлягають відшкодуванню збит-
ки, заподіяні потерпілому, а також кошти, витрачені закладом охорони 
здоров’я на його стаціонарне лікування, якщо цивільний позов не був 
заявлений;

10) що зробити з майном, описаним для забезпечення цивіль-
ного позову, і можливою його конфіскацією;

11) що зробити з речовими доказами, зокрема з грошима, цін-
ностями та іншими речами, нажитими злочинним шляхом;

12) на кого мають бути покладені судові витрати і в якому роз-
мірі;

13) який запобіжний захід варто обрати щодо підсудного;
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14) чи є необхідним застосовувати до підсудного примусове лі-
кування чи встановити над ним опіку.

Такі питання вирішуються судом при постановленні вироку. 
До цих питань прокурор повинен додати також суспільно-політич-
ну оцінку обставин справи, що розглядається; характеристику особи 
підсудного; довідку з місця проживання (форма 3); аналіз причин і 
умов, що сприяли вчиненню злочину.

Зміст і структура обвинувальної промови визначаються переду-
сім обставинами справи, місцем її розгляду (справа розглядається в 
суді чи виїзному засіданні), складом аудиторії, особистими ознаками 
прокурора і зайнятою ним позицією у справі.

Структурний зміст прокурорської промови, її побудова не мо-
жуть бути однаковими і незмінними для різних справ. Як не існує 
кримінальних справ абсолютно схожих одна на одну, так і не повин-
но бути промов, які збігаються між собою. Тому прокурор повинен 
уміти віднайти правильні пропозиції різних частин промови, розпо-
ділити матеріал логічно й послідовно.

При цьому прокурор повинен професійно вивчати експертне 
дослідження письма у відповідній кримінальній справі, а саме: за 
почерком розпізнавати психічний стан та поведінку підозрілого чи 
обвинувачуваного.

Маловироблений почерк характеризується зупинкою формуван-
ня письмово-рухових навичок на початковій стадії навчання. Тому 
такий почерк — спрощений, темп письма уповільнений, зв’язність по-
черку низька, букви відрізняються від стандартної форми прописів та 
втрачають деякі елементи. Маловироблений почерк найчастіше при-
таманний малограмотним особам, що не мають письмової практики.

Середньовироблений почерк характеризує осіб, у яких темп пись-
ма невисокий, координація рухів середня, зв’язність низька, не пере-
вищує трьох букв. Форма буквених знаків більше відповідає пропи-
сам, хоча має ознаки змін. Середньовироблений почерк більш стійкий, 
ніж маловироблений.

Високовироблений почерк відрізняється високим темпом пись-
ма, високим ступенем координації рухів та зв’язності. Букви нерідко 
носять спрощений, але стійкий характер. Разом з тим автор з висо-
ковиробленим почерком може змінювати його на маловироблений 
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або середньовироблений, тоді як особа з маловиробленим почерком 
не може змінити почерк на високовироблений.

Для прокурора важливо знати пантоміміку суб’єкта, що скоїв 
злочин. Мімічні, жестові рухи і пози мають навичковий характер і 
підкреслюють психічний або фізичний стан людини. У цьому зв’язку 
розрізняють міміку спонтанну (неконтрольовану) як зовнішню відпо-
відну реакцію на якийсь подразник, та умисну, тобто маніпульовану 
(керовану) свідомістю. Спонтанна міміка є істинним відображенням 
психічного стану людини, а довільна, хоча і розвивається на основі 
мимовольної, відображає всього лише життєвий досвід суб’єкта. Всі 
рухові навички фіксують візуальним спостереженням або безконтакт-
ними технічними засобами — фотозйомкою, відеозаписом, кінозйом-
кою. Результати візуальних спостережень фіксують у протоколах слід-
чих дій і оцінюють на основі даних психології та особистого досвіду 
слідчого. Матеріалізовані сліди — фотознімки, кінострічки і відеогра-
ми — досліджують за допомогою фахівця, а висновок його викорис-
товують при доказуванні у судовому процесі.

3.1.5. Механізми запобігання спекулятивним маніпуляціям 
в юридичному мовленні

Наявні, з одного боку, випадки порушення прав людини, тор-
тур в «застінках» правоохоронних органів, а з іншого — неефективно 
діюча матеріально-технічна база, недостатнє матеріальне та соціальне 
забезпечення правоохоронців, маніпулювання силовими структурами 
з боку політичних сил є ознаками стану української державності. А 
для цього потрібна належна ідеологія громадянського суспільства та 
утвердження інститутів демократії.

Те становище, яке склалося в галузі забезпечення духовної без-
пеки як протистояння спекулятивним маніпуляціям, сьогодні потре-
бує невідкладного вирішення на державному і суспільному рівнях 
таких завдань: сертифікація засобів захисту інформації, ліцензування 
діяльності в області захисту державної таємниці, стандартизація спо-
собів і засобів захисту інформації; створення систем і засобів несанк-
ціонованого доступу до інформації, що обробляється, і спеціальних 
втручань, які викликають розлад, знищення, спотворення інформації; 
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вдосконалення системи сертифікації телекомунікаційного обладання 
і програмного забезпечення автоматизованих систем обробки інфор-
мації за вимогами духовної безпеки; контроль за діями персоналу в 
захищених інформаційних системах, підготовка ефективно діючих 
кадрів в галузі забезпечення духовної безпеки України; вдосконален-
ня системи фінансування робіт, пов’язаних з реалізацією правових і 
організаційно-технічних методів захисту інформації.

3.2. Концептуальна модель контррозвідувальної діяльності 
у вирішенні правових інтересів сучасної держави

Сьогодні надзвичайно актуальною є концептуальна модель контр-
розвідувальної діяльності у вирішенні правових інтересів України, 
оскільки контррозвідувальна система слугує феноменальною осно-
вою для переходу на принципово новий, ефективно діючий право-
вий захист інтересів України. Потреба та необхідність обраної теми 
обумовлена формуванням незалежних (автономних) структурних ор-
ганізацій, підрозділів та відповідних служб (керівних центрів, відді-
лів, секторів тощо) на правових засадах структурно-функціональної 
методології. Це забезпечує нові правові механізми управління і пла-
нування як якість ефективного прогнозування та превентивного реа-
гування на зміни суспільних обставин на рівні окремої особи, дер-
жави та суспільства, а також виконання нових завдань за рахунок 
інтелектуального перерозподілу наявних правових сил. Відповідно 
до цього контррозвідувальна діяльність передбачає: якісне форму-
вання організаційно-штатних структур у правовому полі персоналу 
на основі аналізу реальної обстановки; перекваліфікацію працівників; 
проведення комплексу заходів із психологічної перебудови та адапта-
ції персоналу до нових реалій і умов працездатності; перегляд і при-
ведення у відповідність до сучасних правових вимог, форм і методів 
атестації працівників.

Оскільки означена тематика в правовій державі досить складна і 
не потребує в широкому обсязі оприлюднення, а обмеженого характе-
ру, то варто апелювати до публікацій таких сучасних дослідників та 
ана літиків як: З. Бжезинського, В. Бриля, З. Гом’єн, Б. Кларка, П. Лісов-
ського, В. Остроухова, К. Шрідхара, О. Фармагея, С. Гордієнка тощо.
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При цьому, особливої ваги набуває аналіз проблем вищої осві-
ти ― В. Андрущенко, Л. Губерський, В. Кремінь, М. Курко, М. Згу-
ровський, І. Стеценко, О. Рябека тощо, що певною мірою торкаються 
означеної теми.

У сучасних умовах інформаційного суспільства контррозвіду-
вальна діяльність є одним з важливих напрямків роботи спеціалізо-
ваних служб, органів та різних форм організацій. Саме компетентний 
підхід контррозвідки, форми та засоби її діяльності закріплюються 
рішеннями керівництва, що в цілому ефективно як надійний юридич-
ний захист створює правову базу.

Інтерес як правове коріння контррозвідувальної діяльності
У цьому аспекті варто зазначити поняття «інтерес», що рухає 

суспільство вперед. Як наголошує дослідник А.Г. Здравомислов: «ін-
терес» є вихідний момент окремого явища, окремої події, певної по-
слідовності подій, основа ідеології, важливий стимул розвитку нау-
кового пізнання [100, с. 178]. За таких умов в українській науковій 
думці знайшов поширення мотиваційний підхід до поняття «інтере-
сів», який має досить універсальне поняття та різнобарвний зміст 
як «спонуки людської діяльності, зумовлені об’єктивними потреба-
ми. Мо тиви безпосередньо передують конкретній поведінці людини 
і фак тично пов’язані з нею» [204, с. 244]. Адже мотиви передбача-
ють не лише задоволення тієї чи іншої потреби, а й вибір засобів для 
цього, оскільки виявляються у конкретних вчинках і поведінці людей 
як здійснення певної мети.

В системі контррозвідувальної діяльності необхідно озвучити 
специфіку саме закону інтересу, що полягає в його класифікації на 
інтереси розвитку, функціонування і гальмування. Інтереси розвит-
ку пов’язані саме з тим, що коренями всякого розвитку є протиріччя. 
Взаємопритяжіння і взаємовідштовхування, взаємопроникнення і вза-
ємовиключення альтернативних протилежних шляхів, форм, методів 
і засобів розв’язання протиріч між умовами, цілями, ідеалами і умо-
вами існування правових суб’єктів веде до удосконалення системи 
суспільних зв’язків і правових відносин, її оновленню.

Але не треба забувати про органічну цілісність процесів роз-
витку, функціонування і гальмування, що простежуються в життєді-
яльності як окремих осіб, так і класів, націй, народів. Не можна ви-
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пускати із виду відносну самостійність правових процесів розвитку, 
функціонування і гальмування.

Іншими справами, закони інтересу як фундаментальної основи 
контррозвідувальної діяльності належить особливе місце в системі 
законів суспільного розвитку, оскільки нічого не відбувається без ін-
тересу у зрушенні розвитку продуктивних сил, зокрема у правових 
відносинах державної політики, ідеології тощо.

У свою чергу, запровадження концептуальної моделі контрроз-
відувальної діяльності спрямовано на оптимізацію структурних під-
розділів контррозвідки і системи її діяльності. Означенна концепту-
альна модель базується на положеннях Конституції України, законів 
України та інших нормативно-правових актів у сфері національної 
безпеки, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких нада-
на Верховною Радою, а також нормативних документах України.

Структурна організація контррозвідувальної діяльності
Контррозвідувальна діяльність є особливим видом діяльності, 

підпорядкованим вирішенню завдань забезпечення безпеки, оскільки 
спрямована на адекватну (юридично надійну) протидію реальним та 
потенційним загрозам безпеці, що виникають внаслідок розвідуванню 
підривної діяльності спеціальних служб іноземних держав (розвідки, 
контррозвідки), недержавних розвідувальних і контррозвідувальних 
структур, організацій та окремих осіб проти України у формах аген-
турної, технічної розвідки і розвідки з використанням легальних мож-
ливостей по території України і за її межами, об’єктами зацікавленос-
ті яких є інформація з грифами обмеження, що належать Україні) та 
безпосередньому підриву (терор, диверсія, шкідництво).

Крім того, структурний зміст контррозвідувальної діяльності 
полягає в попередженні, виявленні та припиненні розвідувально-під-
ривної діяльності іноземних держав з використанням спеціальних 
сил і засобів, форм і методів, які сприяють вирішенню національних 
інтересів України, своєчасному прийняттю заходів, адекватних ха-
рактеру та масштабам загроз цим інтересам, що основані на прин-
ципах правової демократичної держави, оперативної та ідеологічної 
доцільності у відповідності з чинним законодавством.

У концептуальній конструкції контррозвідувальної системи від-
повідно до визначених напрямів варто закласти такі критеріальні еле-
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менти як: конституційні, соціально-політичні, основні, спеціальні, 
оперативно-тактичні та організаційні. При цьому акцентуємо увагу 
на структурну організацію, яка визначається:

1. Діяльністю органу, яка спрямована на досягнення результату, 
визначеного його головним функціональним завданням.

2. Структура органу відповідає характеру його діяльності і бу-
дується з урахуванням направленості на конкретні об’єкти.

3. Елементи цієї структури можуть об’єднуватися для створен-
ня підрозділів за принципом подібності об’єктів діяльності та мето-
дів і засобів, які при цьому використовуються.

4. Підпорядкованість і взаємодія елементів у контррозвідуваль-
ній системі забезпечується як результат діяльності кожного з них, 
що є керуючою інформацією для структурних елементів наступного 
рівня ієрархії (знизу — вгору і навпаки).

Отже, структурна організація контррозвідувальної діяльності 
як вияв методологічної основи є системою ідей, поглядів, цілеспря-
мувань на діяльність контррозвідки з метою убезпечення особис-
тості, держави та суспільства від протиправної діяльності спеціаль-
них служб іноземних держав, окремих організацій, груп та осіб, що 
пов’язані з ними в інформаційній сфері життєдіяльності суспільства. 
Така здатність системи контррозвідки як суспільних відносин є за-
безпеченням оптимального функціонування її інститутів у суспільс-
тві країни і за його межами у вирішенні життєво-важливих інте-
ресів.

Основні критерії оцінювання контррозвідувальної діяльності
1. Адекватність реагування на будь-які загрози.
2. Конституційність.
3. Захист пріоритетних інтересів, посягання на які може при-

звести до значної матеріальної чи політичної шкоди.
4. Легальні можливості, спрямовані на одержання відомостей з 

грифами обмеження на об’єктах.
5. Освіта, наука та виховання як формула академічної мудрості 

в протидії корупційним маніпуляціям.
6. Аерокосмічні канали зв’язку.
7. Правова дисперсія та ентропія.
8. Ментально-ціннісні орієнтири.
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9. Компетенція. Безперечно, саме розподіл компетенції як важли-
вого критеріального конструкту в системі контррозвідки здійс нюється 
на підставі їх ментально-професійної спеціалізації в силу екстралінг-
вістичних здібностей певних осіб, груп, класів, етносів, спільнот.

10. Дипломатія як шляхетність переговорів.
11. Мудрість як якість переосмислення життєво важливих ін-

тересів.
12. Конфіденційність інформації.
13. Ризики у системі превентивних заходів, що визначаються 

низкою засобів і методів захисту інформації та ймовірністю завдан-
ня шкоди і розмірами можливої шкоди, яка наноситься ресурсам ін-
формаційної системи.

14. Фрактальність як правова безпека інформації.
Термін «фрактальність» використовується із сучасного приро-

дознавства, в якому фракталами йменуються такі утворення, що при 
зміні масштабу їх розгляду повністю відтворюють свою структуру як 
якість правового суб’єкта людини. Іншими словами, для національ-
ної безпеки фрактальність складає особистісну ідентичність, що є 
правомірним на ексклюзивність, оригінальність, специфічність. При 
цьому, засновник теорії фракталів Б.Мандельброт запропонував тео-
ретичне обґрунтування закону Ціпера, якщо «порівнювати мову текс-
ту з кодуванням, що може бути використано для визначення стратегії 
правової поведінки» особи, держави та суспільства [177, с. 112].

Механізми реалізації системи контррозвідки
Концептуальна модель контррозвідувальної діяльності реалі-

зується на основі послідовного впровадження в діяльність кожного 
співробітника контррозвідувального підрозділу визначених основних 
положень і засад, пріоритетних напрямків та завдань щодо забезпе-
чення національної безпеки України відповідно до правових інтересів 
сучасних життєвих реалій. Це здійснюється за такими методиками:

1. Проводиться аналіз загроз і ризиків інформації конкретного 
компонента інтелектуальної системи з використанням адаптивних 
засобів оперативної інформації.

2. Необхідність об’єктивно-орієнтованого підходу в моделі за-
хисту інформації, яка полягає в побудові образу системи, оцінюю-
чи її загальний стан, уразливість або рівень захищеності інформа-
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ції в ній. Такий підхід використовує об’єктну декомпозицію, коли 
поведінка системи описується в термінах взаємодії об’єктів. При 
цьому, основним інструментом боротьби зі складністю в об’єктно-
орієнтованому підході є інкапсуляція — це приховування реалізації 
об’єктів (їх внутрішньої структури і деталей реалізації методів) з на-
данням зовні тільки певних інтерфейсів.

3. Правовий захист конфіденційної інформації в Україні. Слід 
зазначити, що рівень захищеності інформації, зокрема конфіденцій-
ної інформації, визначається рівнем демократії в суспільстві, дотри-
манням міжнародних стандартів прав людини та основних свобод. 
Одним з основних видів захисту інформації в державі є правовий 
захист. Так, відповідно до статті 30 Закону України «Про інформа-
цію» від 2 жовтня 1992 р. конфіденційна інформація — це відомості, 
які знаходяться у володінні, користуванні та розпорядженні окремих 
фізичних або юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відпо-
відно до передбачених ними умов.

Що стосується держави, то види конфіденційної інформації, її 
склад визначаються законами або внутрішніми регуляторними ак-
тами, що видаються відповідними державними органами. Головна 
спрямованість таких актів — це захист, збереження, недоступність 
інформації, що визначається як державна таємниця або інформація 
з обмеженим доступом. Можна сказати, що держави та її органів за-
стосовується принцип «дозволено лише те, що зазначено в законі».

Так, відповідно до статті 30, частини 2 Закону України «Про ін-
формацію» громадяни, юридичні особи, які володіють інформацією 
професійною, діловою, виробничою, банківською, комерційною та 
іншого характеру, одержаною на власні кошти, не порушує перед-
бачені законом таємниці, самостійно визначають режим доступу до 
неї, включаючи належність її до категорії конфіденційності та вста-
новлюють для неї систему (способи) захисту [96, с. 338].

У цьому зв’язку варто проаналізувати зміст інструкції щодо по-
рядку зберігання й використання документів, справ, видань та інших 
матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформа-
цію, яка є власністю держави (затверджена Постановою Кабінету 
Міністрів України № 1892 від 27 листопада 1998 р.) У даному регу-
ляторному акті термін «конфіденційна інформація, що є власністю 



179

Правова держава:історія, теорія, методологія

держави» не розтлумачений, але на підставі цього акту Кабінет Мі-
ністрів надав право державним органам визначати Перелік конфі-
денційної інформації, що є власністю держави, на який надається 
гриф обмеження доступу «для службового користування».

Адже варто означити, що такі переліки не потребують реєстрації 
в Міністерстві юстиції України, а, отже, не підлягають обов’язковій 
публікації.

Проте, враховуючи ту обставину, що переліки охоплюють ши-
року сферу щодо обмеження доступу до інформації, на їх підставі 
практично можна обмежити конституційне право громадян України 
на отримання інформації всупереч діючій статті 34, частині 3 Кон-
ституції України, в якій йдеться про обмеження інформаційних прав 
громадян України лише на підставі Закону.

У цьому зв’язку відповідно до статті 37 Закону України «Про 
інформацію» [96, с. 413] не підлягають обов’язковому наданню для 
ознайомлення за інформаційними запитами офіційні документи, які 
містять у собі: інформацію, визнану у встановленому порядку дер-
жавною таємницею; конфіденційну інформацію; інформацію про опе-
ративну та слідчу роботу органів прокуратури, МВС. СБУ, роботу 
органів дізнання та суду у тих випадках, коли її розголошення може 
зашкодити оперативним заходам, розслідуванню чи дізнанню. Уста-
нова, до якої направлено запит, може надавати для ознайомлення до-
кумент, що містить відповідну інформацію, яка не підлягає розголо-
шенню на підставі нормативного акту іншої державної установи, а 
та державна установа, яка розглядає запит, не має права вирішувати 
питання щодо її розсекречування і інформацію фінансових установ, 
підготовлену для контрольно-фінансових відомств.

З огляду на існуючі міжнародні стандарти прав людини, за-
кріплені в нормах міжнародного та європейського права, такий під-
хід значно обмежує права громадян України на отримання всебічної, 
правдивої, неупередженої інформації, а також породжує протиріччя 
між конституційними та галузевими нормами права України, яке по-
требує негайного усунення.

4. Національний вимір загрози транснаціональної злочинності. 
Національний вимір загрози транснаціональної злочинності по в’я-
заний із природою організованої злочинності, що здатна порушува-
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ти державні кордони. Хоча в сучасних умовах глобалізації кордони 
стають прозорішими. Проте наявність і регулювання кордонів зали-
шаються одними з невід’ємних атрибутів державності. Протиріччя 
між державою та кримінальними організаціями в цій царині скла-
дають основу конфлікту між правом держави на здійснення функцій 
охорони та моніторингу своєї території та правом групи осіб на охо-
рону та задоволення інтересів своїх членів, що можуть не збігатись з 
інтересами держави [180, с. 25].

За цих умов основним практичним напрямком наукових пошу-
ків у дослідженні проблем транснаціональної злочинності може стати 
аналіз ролі організованої злочинності в контексті міжнародних відно-
син. Науковим підходом у практичній площині, що максимально від-
дзеркалює міжнародний характер явища, має стати системний підхід.

Цей підхід розглядає організовану злочинність в якості склад-
ного системного явища, в основі якого знаходиться соціально-по-
літичний і економічний конфлікт, а його транснаціональний вимір 
характеризується розвитком процесів глобалізації та природним про-
довженням зв’язків, що виникають внаслідок транснаціонального 
промислового виробництва.

Таким чином, діяльність органів контррозвідки провадиться як 
на стратегічному, так і тактичному рівнях. При цьому, види, форми, 
методи, сили і засоби системи контррозвідувальної діяльності спеці-
альних служб іноземних держав тощо; попередженням і припинен-
ням протиправної діяльності спеціальних служб іноземних держав 
тощо. Форми системи контррозвідки визначаються за: цільовим при-
значенням; силами і засобами, що використовуються; характером 
здійснення; територією, на якій проводяться превентивні заходи, та 
рівнем ухвалення рішення про проведення означених заходів. Саме 
на базі системного методу діяльність контррозвідувальних підрозді-
лів міністерств, відомств та підприємств із захисту інформаційних 
ресурсів в майбутньому надає гарантію їх збереження від заволодін-
ня ними будь-якого противника.
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3.3. Державно-правове регулювання в ентропійному процесі 
інвестиційної діяльності України

В ентропійному процесі сучасного розвитку України, коли тіль-
ки формується система правових ринкових відносин, відбувається 
самовизначення окремої особи та держави. Тому актуальною постає 
проблема інвестиційної діяльності, що містить у собі міжгалузевий 
характер. При цьому вважається, що інвестиції як компонент чис-
тих видатків охоплюють видатки на інфраструктуру, охорону здоров’я, 
сферу різноманітних послуг тощо. Означена проблема знаходиться в 
центрі дискусійної уваги науковців, оскільки це пов’язано з ентропій-
ним процесом самовизначення. Саме такий процес становить теорію 
випадково-закономірних функцій, в яких ефективно діють числові 
параметри у нелінійній системі інформаційно-правового та фінансо-
во-економічного поля.

Проблеми інвестиційної діяльності в інформаційно-правовому 
полі ентропійності торкаються такі сучасні вітчизняні дослідники 
як: Баранівський О., Бойченко Е., Гриценко І., Лазебник Л., Пере-
сада А., Курко М., Чекніна Т., Островська Е. тощо. Це робить висно-
вок, що означена проблематика є складною і малодосліджувальною, 
що викликає дискусійний інтерес.У теоретико-організаційній основі 
інвестування необхідно використовувати законодавчу базу, зокрема 
Закон України «Про інвестиційну діяльність як захист майнових та 
інтелектуальних цінностей».

У відповідності із Законом до майнових та інтелектуальних по-
треб варто віднести таку сукупність цінностей, що обертаються на 
ринку як:

- «грошові засоби, цільові банкнотні вклади, паї, акції та інші 
цінні папери;

- рухоме і нерухоме майно (будівлі, споруди, обладнання) та інші 
матеріальні цінності;

- майнові права, що витікають із авторського права, досвіду та 
інших інтелектуальних цінностей («Закон України «Про інвестицій-
ну діяльність»).

Адже наша країна поки знаходиться на рівні. коли головний 
правовий контроль приділяється матеріальним активам — нерухо-
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мості, обладнанню, землі тощо. При цьому реєстрації об’єкту по-
винно передувати чітке і вірне визначення прав на його володіння і 
використання.

Правова ентропія (невизначеність) цього питання призводить 
до того, що продукт, який отримав патент в Департаменті інтелек-
туальної власності МОН України. використовується, тобто прода-
ється, зовсім іншою організацією, аніж тією, що вузьке, або немає 
вільної інформації, організація як власник продукту за законом може і 
не володіти інформацією про неправомірне використання створеного 
нею продукту. Це можливе як за умов зговору сторонньої організації 
з одним з авторів, так і без безпосередньої участі автора. Самовизна-
ченню права використання інтелектуального продукту варто приді-
ляти належну увагу Департаменту інтелектуальної власності саме на 
стадії його реєстрації і патентування.

Отже, сукупність вказаних цінностей прийнято відносити до 
об’єктів інвестиційної діяльності, в якій інтелектуальна інвестиція по-
винна бути правомірно цінною як вклад у добротворчий потенціал сус-
пільства. Все це витікає із авторського права, права на промислові зраз-
ки і корисні моделі. Саме такий інвестор як суб’єкт правової ентропії 
приймає рішення про вкладання особистих, позичкових та приваблених 
майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування.

Правові повноваження інвестора в сучасних умовах ринку
Як передбачає Закон, інвестор може виступати в якості вклада-

чів, покупців, кредиторів, а також виконувати правові функції будь-
якого учасника інвестиційної діяльності, тобто вкладати капітали, ку-
пувати цінні папери, а також виконувати функції замовників. Якщо 
інвестор — це особа, що вкладає особисті і позичкові засоби, то по 
відношенню до кредитора така особа певною мірою є боржником.

У свою чергу, правові суб’єкти інвестиційної діяльності реалі-
зують свої цілі, напрямки, види та об’єми інвестицій в ентропійному 
процесі правових взаємовідносин, в якому інвестиційний клімат як 
один із нелінійних параметрів ентропії відіграє значну роль в сучас-
них умовах ринку. Саме ці ринки регулюють процес обміну інвести-
ціями та інвестиційними об’єктами (товарами).

Формами вивезення капіталу є прямі капіталовкладення, порт-
фельні інвестиції, а також позики та кредити, функціонуючий промис-
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ловий, банківський, торговий та інший капітал закордонних країн, 
що забезпечують інвестору контроль над підприємством. Прямі ін-
вестиції найбільш типові для діяльності транснаціональних корпо-
рацій (ТНК).

Крім того того, необхідно зазначити, що портфельні інвестиції 
містять капіталовкладення в облігації та акції закордонних компаній, 
які недостатні для встановлення безпосереднього контролю їх діяль-
ністю. Основною метою портфельних капіталовкладень є отримання 
прибутку, а не забезпечення прямого контролю господарської діяль-
ності об’єкта інвестування. Отже, прямі і портфельні інвестиції є 
різновидами підприємницького капіталу, що призначений для вкла-
дення у виробництво і спрямовується на створення нових підпри-
ємств або ж н купівлю частки чи поглинання вже існуючих компаній. 
Внаслідок вивезення підприємницького капіталу утворюються філіа-
ли, дочірні компанії чи змішані підприємства.

Під час використання закордонних джерел сировини на базі пря-
мих інвестицій враховуються відмінності екологічних норм і стандар-
тів різних країн. Розвинуті країни намагаються переносити в країни 
менш розвинуті такі виробничі потужності, що призводять до знач-
ного забруднення навколишнього середовища.

Капіталовкладення — це активний засіб стимулювання попиту 
на вітчизняну продукцію. Це досягається за рахунок того, що, по-
перше, за кордоном створюються нові ринки, а по-друге. частина 
експорту ТНК постійно застосовується на адресу іноземних філіалів. 
Їх гарантована доля сьогодні складає понад 1/3 експорту Канади, Ні-
меччини, Франції, Швеції, до 1/2 експорту США.

З метою правового впровадження ентропійного процесу в сис-
тему інвестування передбачено:

- внести зміни і доповнення до Земельного кодексу України сто-
совно надання іноземному інвестору права власності на земельну ді-
лянку під розміщення підприємства, а також можливості продажу 
йому об’єктів приватизації;

- внести зміни і доповнення до законодавства з іноземного ін-
вестування;

- максимально спростити процедури, що регламентують право-
ві взаємовідносини в галузі залучення іноземних інвестицій;
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- створити законодавчу базу з питань врегулювання відносин 
щодо залучення іноземних інвестицій в розробку корисних копалин 
та геодезичний моніторинг на родовищахнафти та газу, а також ви-
значити право власності під об’єктами інвестування.

Така реалізація сприятиме зростанню інвестиційного клімату в 
Україні, створює передумови для виникнення сталих інвестиційних 
мотивацій у міжнародних партерів.

Необхідно погодитись з тим, що «сучасне адміністративне право 
має розглядатися переважно як засіб забезпечення належного дотри-
мання та дієвого захисту прав і свобод громадянина у сфері функці-
онування держави» [12, c. 251].

Якщо адміністративні методи державного регулювання еко-
номіки базуються на державній владі і включають у собі заборони, 
дозволи і примус, то їх необхідно використовувати для превенції по-
рушень, у тому числі й у сфері інвестування. На етапі правової рефор-
ми мова йде про якісно нову систему регулювання відносин.

Такий механізм може бути ефективним, оскільки функціонує 
не свавільно, а на основі науково виважених засобів до інвестицій-
ної діяльності, зокрема при застосуванні відповідальності.

До таких ефективних засобів варто віднести адміністративну 
та кримінальну відповідальність. Слід підкреслити, що саме визна-
чення поняття відповідальності є досі актуальним. Так, одні вчені 
виходять з того, що адміністративна відповідальність — це реакція 
на правопорушення, адже без правопорушення немає і відповідаль-
ності [103, c. 23].

Отже, для зростання інвестиційного клімату в Україні необхід-
но вжити: вдосконалення правової сфери і забезпечення стабільнос-
ті інвестиційного законодавства; розширення інформаційної сфери 
для інвестиційної діяльності, а проектів, розроблених відповідно до 
міжнародних підходів.

Правові підстави захисту інформації визначені законодавством 
України, що передбачає правове регулювання обігу інформації в сус-
пільстві й визначає режим доступу до інформації.

Залежно від типу інформації існують відповідні правила пове-
дінки при здійсненні інвестиційної діяльності. Саме вони, відповідно 
до ст. 28 Закону України «Про інформацію», визначаються як режим 
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доступу, що передбачає правові норми, порядок одержання, викорис-
тання, поширення і зберігання інформації. Зміст правового режиму 
визначається нормами, що встановлюють: порядок доступу до неї, її 
використання і захист; адміністративно-правову відповідальність.

Інформація, що містить у собі підприємницькі інтереси відпо-
відно до Закону «Про інформацію» поділяється за режимом доступу 
на відкриту та інформацію з обмеженим доступом. Завдання контро-
лю за режимом доступу до інформації полягає, згідно із законом, у 
забезпеченні додержання вимог законодавства сферою інвестиційної 
діяльності, недопущенні необґрунтованого віднесення відомостей до 
категорії інформації з обмеженим доступом.

Саме до інформації з обмеженим доступом належить конфіден-
ційна інформація. Стаття 30 Закону визначає конфіденційну інфор-
мацію як відомості, що знаходяться у володінні, користуванні або 
розповсюдженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширю-
ється за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Режим доступу до інформації комерційного характеру, включа-
ючи належність її до категорії конфіденційної визначається самостій-
но власником інформації. Одним із видів конфіденційної інформації є 
комерційна таємниця. Варто наголосити, що віднесення інформації 
до комерційної таємниці не торкається таємних відомостей, які ста-
новлять державну таємницю, обіг якої регулюється Законом України 
«Про державну таємницю». Оскільки віднесення інформації до комер-
ційної таємниці визначається суб’єктом підприємницької діяльності і 
вказує на право власника на інформацію, що охороняється законодав-
ством і містить у собі комерційну цінність.

У Законі України «Про підприємства в Україні» комерційну та-
ємницю визначає як відомості, пов’язані з виробництвом, техноло-
гічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю 
підприємства, що не є державною таємницею, розголошення (пере-
дача, витік) яких може задавати шкоди його інтересам.

Правовою підставою захисту конфіденційної інформації, до якої 
належать комерційна таємниця, Закон України «Про інформацію», ви-
значається право власності. Саме тому склад і обсяг відомостей. що 
становлять комерційну таємницю, порядок її захисту, визначається 
керівником підприємства або власником.
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Питання забезпечення прав та свобод людини в мережах Ін-
тернет вирішується Указом Президента України «Про заходи щодо 
розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі 
Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» 
від 31 липня 2000 року.

Законом України «Про електронні документи та електрон ний 
документообіг» запроваджені єдині вимоги до реквізитів електрон-
ного документа, що має юридичну силу. Цей закон визначає електрон-
ний документообіг  як»сукупність  процесів  створення,  оброб лення, 
відправлення, передавання, одержання, зберігання, вико ристання та 
знищення електронних документів, які Концепція безпеки в банків-
ській системі виконуються із застосуванням перевірки цілісності та 
у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких доку-
ментів». Важливим реквізитом електронного документа, що призна-
чений для його ідентифікації є електронний підпис. Порядок його 
використання  регулюється  Законом  «Про  електронний  цифровий 
підпис».

Концепція безпеки в банківській системі
Низка нормативно-правових актів регулює основи захисту інфор-

мації в інвестиційній діяльності, що притаманно для банківської систе-
ми. При цьому. окремо визначено правовий режим захисту інформації. 
що знаходиться в автоматизованих системах, оскільки понад 65 відсо-
тків банківської інформації циркулює в автоматизованих системах.

Законодавством встановлено, що доступ до інформації, яка збе-
рігається, обробляється і передається в автоматизованих системах, 
здійснюється згідно із правилами розмежування доступу, які вста-
новлюються власником інформації чи уповноваженою ним особою 
(ст. 6 Закону України «Про захист інформації в автоматизованих сис-
темах»), оскільки в цьому випадку право захисту інформації покла-
дено на її власника — банк.

Діяльність українських банків щодо забезпечення їх безпеки 
регламентується не тільки чинним законодавством, а й внутрішніми 
нормативними актами. Відповідно до концепції безпеки банку банки 
розробляють Положення про підрозділ безпеки та інші документи 
щодо реалізації заходів безпеки: з питань режиму згідно із законами 
України «Про підприємства в Україні» і «Про інформацію» в банку 
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організується робота по визначенню та відбору відомостей. які ста-
новлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію банку.

З метою нормативного їх закріплення видається наказ, яким 
затверджується Положення про інформацію банку з обмеженим до-
ступом. Положення передбачає перелік відомостей, що становлять ко-
мерційну таємницю та конфіденційну інформацію банку, склад, осіб, 
яким ці відомості можуть доводитись у повному обсязі, заходи за-
хисту відомостей, що становлять комерційну, банківську таємницю 
та комерційну інформацію.

Аналіз результатів діяльності банків з питань безпеки показує, що 
не всі банки створюють повною мірою нормативну базу та ефективно 
її використовують. Невеликий досвід з цих питань є лише в окремих 
банках. Такі банки мають нормативні документи (накази, інструкції, по-
ложення, рекомендації) з питань проведення інформаційного аудиту та 
інформаційного моніторингу в своїх установах. Інформаційний моніто-
ринг передбачає контроль надходження інформації з метою визначення 
її важливості, цінності і можливості використання в інтегрованих базах 
даних підрозділів безпеки. Постійне проведення такої роботи у банках 
надає можливість створити інформаційну базу щодо інвестиційної ді-
яльності, а поєднання цієї роботи з іншими заходами інформаційно-ана-
літичного забезпечення — створити необхідний інформаційний ресурс.

Співробітництво України з країнами ісламського світу в ін-
вестиційній сфері

Серед комплексу заходів, спрямованих на формування інвести-
ційних засад, необхідно виділити наступні.

Для реалізації існуючих можливостей забезпечення якісно ново-
го рівня співпраці України з мусульманськими країнами Близького та 
Середнього Сходу й Південно-Східної Азії в інвестиційній сфері до-
цільно залучити до роботи Консультативну раду з питань інозем ного 
інвестування представників фінансових і ділових кіл країн Близь кого 
та Середнього Сходу й Південно-Східної Азії. При цьому, необхідно 
створити  систему  гарантій  з  боку Української  держави для близько-
східних та південноазійських партнерів, уклавши із зацікавленими 
парт нерами двосторонні угоди щодо захисту  інвестицій. А також 
оп ра цювати  законодавчі  гарантії  безпеки  інвестиційної  співпраці 
України з ісламським банківським капіталом.
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Разом з тим, необхідно укладати відповідні угоди з Ісламським 
банком розвитку (ІБР) та сформувати з ним та іншими провідними 
фінансовими структурами Близького та Середнього Сходу, Перської 
затоки, Південно-Східної Азії  (Фонд  інвестицій Кувейту  та  інші) 
пакет привабливих інвестиційних проектів у найважливіших галузях 
економіки, розвитку науки та нанотехнологій,  туристичному країно-
знавстві, освіті та мистецтві.

Невід’ємною складовою зазначеного напряму роботи є організа-
ція в Україні бізнес-форумів для бізнесменів і фінансистів із мусуль-
манських країн за активною участю провідних фінансових структур 
Ісламського світу.

Особливу увагу необхідно зосередити налагодженню системи 
надання відповідних консалтингових послуг, зокрема шляхом ство-
рення інформаційно-аналітичних центрів, які б були здатними надава-
ти необхідні послуги у налагодженні контактів українського бізнесу і 
підприємництва з фінансовими структурами Ісламського світу, забез-
печувати необхідне юридичне супроводження підготовки відповідних 
бізнес-проектів, укладання угод та інших послуг [243, c. 50].

Важливого значення також набуває підготовка необхідних на-
вчальних посібників з діяльності ісламських банків, словника іс-
ламських термінів. Переклад на українську мову належної науково-
методичної літератури із зазначеної проблеми, особливо тієї, у якій 
узагальнюється досвід співробітництва країн Європи та Північної 
Америки з ісламським банківським капіталом. Передусім, це стосу-
ється сфери адміністративно-правового регулювання та здійснення 
організаційних заходів співробітництва.

Україна має фактично необмежені запаси деяких видів природ-
них ресурсів, видобування яких, як відомо, є найпривабливішим для 
іноземних компаній як закону про поділ продукції. Іноземний капі-
тал здатний принести не тільки нові устаткування і технології, але 
й оборотні засоби, досвід маркетингу і сучасного менеджменту. Для 
цього потрібно: внести  зміни  і доповнення до  законодавства  з  іно-
земного  інвестування; максимально  спростити процедури. що ре-
гламентують правові взаємовідносини вгалузі залучення іноземних 
інвестицій; розширити інформаційну сферу для інвестиційної діяль-
ності систематизувати та регулярно оновлювати банк даних інвести-
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ційних проектів згідно адміністративно-правового регулювання та 
розробляти їх згідно до міжнародних підходів.

3.4. Адміністративно-правовой контекст у сучасній держав-
ній політиці: кадрове забезпечення та захист

На сучасному етапі розвитку демократичного суспільства, коли 
визначені основні положення правової реформи та нова модель дер-
жавної політики, є кадрове забезпечення як формування корпусу з 
незалежних професійно-компетентних юридичних осіб. Саме демо-
кратизація державної політики зумовлює встановлення оптимальних 
меж адміністративно-правового регулювання. Це «передбачає діяль-
ність органів і установ усіх гілок державної влади з вироблення та 
здійснення регулюючих, організуючих та координуючих впливів на 
всі сфери суспільства з метою задоволення його потреб, що зміню-
ється» [78, c. 225].

У даний час прослідковується зростання розриву між фактич-
ними вимогами ринку праці та професійними компетенція ми персо-
налу в державній політиці, що негативно позначається на сучасному 
розвитку країни. Тому набуває актуальностів правовому розвитку 
державної політики проблема кадрового забезпечення як професій-
ним персоналом. Так, зокрема, у Законі Україні «Про службу в ор-
ганах місцевого самоврядування» професіоналізм, компетентність, 
відданість справі виділяються як одні з основних принципів служби 
в органах місцевого самоврядування» [97].

У сучасній державній політиці питання щодо кадрового забез-
печення та його захисту варто розглядати міжгалузевим підходом, 
що потребує на будь-яку додаткову аргументацію. Серед сучасних 
вітчизняних дослідників, які займалися означеною проблематикою, 
необхідно озвучити: Л.В.Гапоненко як «незалежність кадрового за-
безпечення»; В.Б.Пчеліна щодо «кадри перспективні»; Н.П.Матюхіна 
«управління таперсоналом»; Ю.П.Битяк «формування кадрів дер-
жавного управління»; М.В.Чічкань «соціальний захист як система 
гарантій»; І.І.Ярошенко «ризики в соціальному захисті» тощо. Це 
має нагальне значення в сучасних умовах невизначеності правової 
суб’єктності людини, які склалися в Україні.
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Необхідно дослідити міжгалузевий підхід на підставі незалеж-
ності та компетентності окремих правових осіб (груп, класів, етносів, 
спільнот) як ціннісних пріоритетів сучасної концептуальної моделі 
державної політики, а саме: кадрового забезпечення та його захис-
ту. Саме в такому відношенні розглядається сутнісна характеристика 
кадрового забезпечення та основні механізми реалізації адміністра-
тивно-правових аспектів у біотичній безпеці.

У свою чергу якщо вважати в правовій державі компетентність 
вищим проявом професіоналізму, то саме ці принципи мають забез-
печити єдність професійних можливостей людини та умови їх реалі-
зації, які відповідають компетенції займаної посади [203, c. 74].

Сутнісна характеристика кадрового забезпечення
Безперечно, для ефективної діяльності державної політики необ-

хідне незалежне та компетентне кадрове забезпечення. Як заявляє 
Л.В.Гапоненко, що для повноцінного виконання завдань, поставле-
них перед  органами  влади,  держава повинна  сприяти належному 
кадровому забезпеченню. Це заохочуватиме до плідної праці праців-
ників і гарантуватиме належний рівень діяльності органу державної 
влади в цілому [69, c. 107].

Адже, не дивлячись на досить розповсюджене використання ка-
тегорії «кадри», сьогодні існує різноманітне лексико-семантичне на-
вантаження цього терміну. В одному випадку кадри визначаються як 
всі працездатні громадяни України. Зокрема дослідник А.А.Пилипен-
ко в праці, що присвячено правовим та організаційним засадам фор-
мування й функціонування персоналу митних органів України, дій-
шов до висновку щодо розуміння сутності «кадри» [201, c. 25].

При цьому зазначається позиція стосовно недоцільності роз-
криття вищенаведеної категорії, оскільки конструктивною є думка 
В.Б.Пчеліна, який під час з’ясування сутності кадрів у системі ка-
дрового забезпечення адміністративно-правового судочинства Укра-
їни наголошує на тому. що не можна розглядати всіх працездатних 
громадян як «кадри», оскільки ці громадяни можуть ніколи й не всту-
пити в такі правовідносини. У такому випадку вони можуть розгля-
датися лише як кадри перспективні» [217, c. 129].

Значним вкладом є підхід до визначення кадрів як працівників 
відповідної установи, підприємства, організації. З огляду семанти-
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ки в загальному значенні сутність поняття «кадри» розкривається як 
основний склад працівників якої-небудь організації, підприємства, 
установи тощо [50, c. 513].

Необхідно зазначити, що в юридичній науці сутність досліджу-
вальної категорії «кадри» було проаналізовано та розкрито доволі 
повною мірою. За цих обставин вдалим підходом щодо усвідомлен-
ня наведеної категорії вважається авторський колектив монографії 
«Управління персоналом органів внутрішніх справ України (Теоре-
тичні та прикладні аспекти)», на думку яких «кадри містять у собі 
штатних кваліфікованих працівників. що пройшли попередню про-
фесійну підготовку та мають спеціальні знання, трудові навички або 
досвід роботи у вибраній спеціальності» [170, c. 10].

Оскільки сьогодні в Україні почав діяти новостворений Вер-
ховний суд, то його незалежність та компетентність відіграє, безпереч-
но, визначну роль. Так, досліджуючи специфіку, структуру та меха-
нізм кадрового забезпечення органів правосуддя, О.В.Красноборов 
дійшов висновку, що кадрове забезпечення «містить у собі цілеспря-
мовану діяльність спеціально уповноважених посадових осіб дер-
жавних органів щодо процесів професійної орієнтації, прогнозуван-
ня та планування кадрових потреб, відбору, підготовки, розстановки 
й вивільнення персоналу» [141, c. 183].

Зокрема, Ю.П.Битяк під час дослідження проблем, становлення, 
розвитку та функціонування державної служби в Україні зазначає, що 
«формування кадрів державного управління полягає, в першу чергу, в 
їх підготовці, підборі та розстановці» [40, c. 183].

Соціальний захист як ціннісно-правова проблема гуманіза-
ції в кадровому забезпеченні

В адміністративно-правових аспектах кадрового забезпечен-
ня державної політики важливим ціннісним пріоритетом виступає 
соціальний захист як проблема гуманізації. Так, у ст. 17 Конституції 
України зазначено. що держава забезпечує соціальний захист гро-
мадян України, які перебувають на службі в Збройних Силах Укра-
їни та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей. 
Адже відповідно до ст. 46 вищенаведеного нормативно-правового 
акта громадяни мають право на соціальний захист, що включає 
право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової 
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втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалеж-
них від них обставин, а також у старості та  інших випадках. пе-
редбачених законом. Це право гарантується загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків 
громадян, підприємств, установ та організацій, а також бюджетних 
та комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездат-
ними.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основ-
ним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя. не ниж-
чий від прожиткового мінімуму, встановленого законом [134].

У свою чергу, проаналізувавши положення Конституції Укра-
їни щодо соціального захисту, М.В.Чічкань вважає, що його сут-
ність можна трактувати як загальну міру свободи та рівності, яка 
об’єктивно обумовлена життєдіяльністю та розвитком кожної люди-
ни окремо та держави в цілому, а також висловлює таку пріоритетну 
цінність правової суб’єктності людини як вимогу справедливості. У 
цьому відношенні соціальний захист розглядається «як система пра-
вових, економічних та соціальних гарантій, котрі певною мірою за-
безпечують права. серед яких право на достатній рівень життя, охо-
рону здоров’я, освіту, працю тощо» [280, с. 20].

Зазначається, що серед науковців розповсюдженим є підхід 
щодо визначення сутності соціальних заходів. Як вважає дослідниця 
Ж.А.Дробот, соціальний захист — це «сукупність правових, соціаль-
но-економічних, організаційних, фінансових заходів, спрямованих 
на забезпечення відповідного рівня життя населення країни при на-
станні соціальних ризиків» [87, с. 18].

Крім того. у контексті означеної теми, варто звернути увагу на 
більш всебічні підходи до визначення сутності соціального захисту 
як міжгалузевого дослідження. Так, І.І.Ярошенко зазначає. що со-
ціальний захист — це діяльність держави, яка спрямована на запо-
бігання ситуаціям соціального ризику в нормальному житті особи, 
що забезпечує підтримання оптимальних умов життя й закріплена в 
системі правових норм щодо регулювання суспільних відносин. які 
складаються при задоволенні потреб особи в належному матеріаль-
ному забезпеченні із спеціальних фондів через індивідуальну форму 
розподілу, замість оплати праці чи як доповнення до неї, у випадках, 
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передбачених законодавством, у розмірі, не нижчому від гарантова-
ного державою мінімального рівня» [296, с. 8].

Окремої уваги в соціальному захисті потребує саме адміністра-
тивно-правовий захист, що забезпечує безпеку окремих осіб, держа-
ву та суспільство.

У свою чергу, в ст. 1 Закону України «Про телебачення і радіо-
мовлення» від 16 квітня 1991 визначено, що аудіовізуальна інфор-
мація — це будь-які сигнали, що сприймаються зоровими та слухо-
вими рецепторами людини й ідентифікуються як повідомлення про 
події, факти, явища, процеси, відомості про осіб. а також коментарі 
(думки) про них, що передаються за допомогою зображень і звуків» 
[215]. На наш погляд, має бути стійкий юридичний припис стосовно 
правового захисту в законодавчому відображенні нормативно-пра-
вових актів.

Захист прав людини в сфері біобезпеки
Сьогодні питання про етичність клонування правової суб’єкт-

ності людини обговорюється вченими, лікарями і фахівцями з біо-
етики вже не один рік. Тому вважається, що українському законо-
давцеві необхідно прийняти закон, який би заборонив спекулятивні 
маніпуляції з ембріонами та використання їх для отримання стовбур-
них клітин. Одночасно треба вирішити на законодавчому рівні пи-
тання про здійснення клонування клітин хворого для вирощування 
для нього же необхідних біологічних матеріалів, а саме: органів для 
трансплантації. Таким чином, в біотичному кодексі і в окремій новій 
редакції закону про клонування має бути визначено, який саме його 
вид можна здійснювати в Україні. При цьому, доцільніше передба-
чити клонування органів із клітини із самого суб’єкта (реципієнта), 
правового здійснення клонування для терапевтичних цілей тощо.

Адже незалежна поінформованість населення, а також продаж 
на території країни значної кількості продукції, отриманої саме вна-
слідок застосування методів генної інженерії, зокрема продукції з 
ГМО — усе це негайно потребує запровадження відповідних захо-
дів. Отже, необхідно прийняти новий закон про біобезпеку, який не 
просто легалізує обіг нової продукції з ГМО, що надходить до Укра-
їни, а й тимчасово припинити продаж такої продукції. Це стосуєть-
ся особливо сільськогосподарської продукції (сорти рослин, породи 
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тварин), яка заборонена в країнах ЄС або має відповідне маркування, 
однак вже введена в обіг у нашій країні до остаточної її перевірки 
на безпечність для людини та навколишнього середовища усіх тих 
видів продукції, що в країнах ЄС заборонена, або має маркування.

Відповідно до нового законопроекту про біобезпеку торговель-
ні та природоохоронні угоди, які укладає Україна за міжнародними 
стандартами біобезпеки, мають доповнювати одна одну з метою до -
сягнення сталого розвитку. Для належного практичного застосуван-
ня  такого проекту,  спрямованого на  виконання  усіх міжнародних 
зобов’язань України в сфері біобезпеки, в ньому варто прогнозува-
ти відповідні адміністративно-правові заходи.

Одержання будь-яких живих, змінених організмів, їх обробка, 
транспортування, використання, передача і вивільнення мають здійс-
нюватись  із мінімальним ризиком для усього біологічного різнома-
ніття, а також здоров’я та життя людини.

У проекті слід використовувати термінологію, уніфіковану для 
європейських країн у сфері біобезпеки. Так, наприклад, біотехно-
логолія в міжнародних актах з питань біобезпеки визначається як 
застосування методів з використанням нуклеїнової кислоти, в тому 
числі рекомбінантної дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) і пря-
мої ін’єкції нуклеїнових кислот в клітини або «органели», або «ме-
тоди, які ґрунтуються на злитті клітин із різним таксономічним ста-
тусом, що дозволяє подолати природні фізіологічні репродуктивні 
або рекомбінаційні бар’єри, не використовуються при традиційному 
виведенні та селекції. Тому, різночитання в термінології з посилан-
ням на національну нормотворчу традицію, що є проблемою пере-
кладу з огляду правової ментальності, а іноді не лише ускладнює 
спілкування з іноземними експертами з відповідних питань, а й на-
віть застосування самого міжнародного стандарту щодо відповідно-
го міжнародного акту» [155, с. 94].

У законі про біобезпеку має бути розроблено і підтримано від-
повідні механізми, заходи та стратегію регулювання, контролю і оцін-
ки ризиків у зв’язку з використанням, обробкою і транскордонним 
переміщенням живих змінених організмів.

Варто передбачити створення комплексу заходів, процедур та 
нормативний порядок їх вжиття, що ґрунтується на результатах оцін-
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ки ризиків і вживаються тією мірою, якого це необхідно для попере-
дження негативного впливу живих змінених організмів на збережен-
ня і стале використання біологічного різноманіття, з урахуванням 
також ризиків для життя і здоров’я людини.

Таким чином, у межах міжнародного співробітництва з питань 
біобезпеки у проекті слід передбачити вимоги до супровідної доку-
ментації:

- щодо живих змінених організмів, призначених для безпосеред-
нього «використання як продуктів харчування, корму або продуктів 
для обробки». Чітке визначення, що вони «можливо містять» живі 
змінені організми і не призначені для умисної інтродукції в навко-
лишнє середовище, із зазначенням контактного пункту для одержан-
ня додаткової інформації, детальне зазначення вимог щодо ідентифі-
каційних даних та будь-яких виняткових ознак, про які Україна, як і 
інші країни, має ставити до відома міжнародну компетентну інсти-
туцію [155, с. 47];

- щодо живих змінених організмів, призначених для безпосеред-
нього використання в замкнених системах — чітке визначення «живі 
змінені організми» із зазначенням будь-яких вимог, що стосують-
ся безпечної обробки, зберігання, транспортування і використання, 
контактного пункту для одержання додаткової інформації (в тому 
числі імя та адреса особи і назва установи, якій направляються живі 
змінені організми) [155, c. 33];

- щодо живих і змінених організмів, призначених для умисної 
інтродукції у навколишнє середовище сторони імпорту, і будь-яких 
інших живих змінених організмів, на які поширюється дія Прото-
колу — чітке визначення «живі змінені організми» [155, с. 35] із 
зазначенням ідентифікаційних даних і відповідних ознак або харак-
теристик, будь-яких вимог, що стосуються безпечної обробки, збе-
рігання, транспортування та використання відповідної інформації. 
При цьому, має бути зазначено, що переміщення здійснюється від-
повідно до вимог Картахенського протоколу, які застосовуються до 
експортера. Саме ці положення мають враховувати вимоги, встанов-
лені органами з питань біобезпеки.
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3.5. Вища освіта України як протидія корупційним маніпу-
ляціям

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні невід’ємною скла-
довою світового інтеграційного процесу є європейська правова інте-
грація. У цьому відношенні Європейський Союз існує як співробіт-
ництво держав, об’єднаних на основі права, оскільки вперше в історії 
Європи її намагаються об’єднати не силою, а виключно правовими 
нормами. Адже право здобуває перемогу там, де «кров і залізо» за-
знавали поразки за поразкою протягом століть. Лише союз, засно-
ваний на вільному волевиявленні його членів, може сподіватися на 
тривале існування, в якому важливими цінностями є свобода і рів-
ність, що впроваджуються в життя та гарантуються правовими за-
собами. Усе це знайшло відображення в установчих договорах, на 
основі яких було створено Європейський Союз як єдиний інтелекту-
альний простір освіти.

Тому існування саме Європейського Союзу постає можливим 
лише завдяки створенню спільної системи освіти та контролю її якос-
ті в адміністративно-правовому аспекті.

Теоретичним осмисленням освіти України в законодавчому полі 
світової та європейської інтеграції займається значна кількість до-
слідників. Автори звертають увагу на публікації таких науковців та 
аналітиків як:

- у  світовій та  європейській  інтеграції  як цивілізаційної про-
блематики ― З.Бжезинській, Ю.Габермас, М.Кастельє, Н.Луман, 
Ю.Павленк о, М.Курко, В.Курило, С.Хантінгтон, В.Глушков та ін.;

- з аналізу проблем світового розвитку української освіти, його су-
часного етапу та історичних перспектив — Т.Андрущенко, М.Голова-
тий, М.Недюха, В.Баранівській, М.Попович, В.Ткаченко, П.Саух тощо;

- досліджень проблем вищої освіти — В.Андрущенко, М.Згу ров-
ський, В.Кремень, Ю.Зіньковський та ін.;

- зарубіжних досліджень проблем університетської освіти — 
Дж.Вос, Г.Драйден, Б.Кларк, Д.Ньюмен, Б.Ріддінгс та ін.;

- проблем світогляду, ціннісно-правових орієнтацій — В.Гри-
цен ко, Л.Губерський, А.Ковальчук, В.Заросило, А.Подоляка, К.Му-
равйов та ін.
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Сьогодні існує значна кількість концепцій освіти України як пра-
вової суб’єктності людини. Адже в сучасному стані розвитку України 
як ціннісно-демократичної та правової держави особливої актуаль-
ності набуває саме освіта як протидія корупційним маніпуляціям 
свідомістю на рівні особистості, держави та суспільства. Такий під-
хід обумовлений ефективною правовою культурою та обізнаністю 
громадян розвиватися швидше та якісніше. При цьому належний 
рівень (якість, ефективність) реалізації державної політики у сфері 
освіти обумовлюється сукупністю умов та факторів, серед яких від-
повідне місце займає контроль як важливий інструмент впливу на 
організаційно-управлінську діяльність правової свідомості.

Контроль якості освіти
За цих умов варто з’ясувати в сукупній матриці щодо визначення 

поняття «контроль» (англ. «control» та франц. «controle»), в якій «ад-
міністративно-правовий контроль» відіграє особливу роль. У тлумач-
них словниках української мови до терміну «контроль» наводяться 
наступні визначення:

- перевірка відповідності чого-, кого-небудь встановленим ви-
могам;

- перевірка, облік діяльності кого-, чого-небудь, нагляд за ки-
мось, чимось;

- установа або орган, що здійснює перевірку, нагляд за ким-, чим-
небудь [50, с. 243].

Оскільки соціальний контроль є сукупною матрицею впливу на 
діяльність особистості, держави та суспільства, то варто акцентувати 
окрему увагу на зміст соціального контролю. У свою чергу, Г.В.Осіпов 
тлумачить соціальний контроль як систему процесів і механізмів, що 
забезпечують підтримування соціально прийнятих зразків поведінки 
та функціонування соціальної системи в цілому [239, с. 78].

У Радянському енциклопедичному словнику [236, с. 1020] соці-
альний контроль визначено як механізм, за допомогою якого суспіль-
ство і його підрозділи (групи, організації) забезпечують дотримання 
системи обмежень (умов), порушення яких завдає шкоду функціону-
ванню соціальної системи.

Як вважає дослідник Б.А.Буйвол, що «соціальний контроль 
слід розуміти як цілісну систему соціальних регуляторів (державних 
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або суспільних інститутів, права, моралі, звичаїв, традицій, устано-
вок)» [46, с. 3]

З огляду В.М.Пальченкової соціальний контроль — це механізм, 
за допомогою якого суспільство та його складові елементи (групи, 
організації) забезпечує дотримання певних умов (обмежень), пору-
шення яких завдає збиткіів функціонуванню соціальної системи. В 
якості таких обмежень виступають правові та моральні норми, зви-
чаї, адміністративні рішення… Однозначно соціальний контроль ко-
ристується й заохоченням за дотримання соціальних норм [137].

Отже, у широкому розумінні, на наш погляд, соціальний конт-
роль містить у собі низку соціокультурних, політичних, економічних, 
правових механізмів впливу на структуру свідомості окремої особи, 
держави та суспільства відповідно їх потребам та інтересам. При цьому, 
завдяки контролю у поведінці правової суб’єктності людини (особи, 
групи, членів суспільства) виявляються відхилення від встановлених 
норм та правил, що у свою чергу сприяє підтримці стабільності та 
злагодженості функціонування відповідних осіб, груп, класів, етносів.

Особливим проявом соціального контролю є державний конт-
роль, який має різнобічний понятійно-категоріальний апарат, оскільки 
функція контролю — це спостереження відповідним підконтрольним 
об’єктом з метою отримання достовірної інформації про стан закон-
ності.

Втім, О.Ф.Скакун, Д.А.Бондаренко розглядають державний 
контроль «як діяльність уповноважених суб’єктів (державних ор-
ганів і посадовців) з перевірки фактичних даних про відповідність 
(невідповідність) контрольованих об’єктів формально-визначеним 
нормативам (стандартам)» [239, с. 143].

З огляду Т.В.Маматової державний контроль як правова скла-
дова — це «реалізація функції втручання держави в діяльність орга-
нізацій будь-яких сфер діяльності у разі виникнення загрози безпеці 
(людини, держави, навколишнього середовища; це процес «вироблен-
ня коригувальних дій, що базується на порівнянні фактичного та заяв-
леного стану об’єкта відповідно до визначених критеріїв; державний 
контроль (інформаційний компонент) — це виявлення фактів або на-
мірів, що можуть призвести до виникнення загрози безпеці (людини, 
держави, навколишнього середовища)» [166, с. 25].
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Прозорість та якість української освіти в світлі вимог єв-
ропейської освітньої інтеграції

Реформування системи освіти в Україні пов’язані з пошуком 
істини як нових ідей щодо інтеграції у світовий освітній простір. Це 
запровадження основних положень Болонської декларації, що пе-
редбачає врахування національних підходів до організації навчання 
змісту освіти. Принциповим є те, як здійснюються в правовому полі 
на практиці новітні документи щодо освіти. Серед них варто назва-
ти, насамперед, такі як Міжнародна стандартна класифікація освіти 
версій 2011 та 2013 років (у галузевій частині), принципи та інстру-
менти Болонського процесу для вищої освіти (охоплюючи стандарти 
і рекомендації щодо забезпечення якості).

У цьому аспекті запропонований провідними науковцями НАПН 
проект Національної стандартної класифікації освіти дав змогу на 
правових засадах осмислити загальну архітектуру національної осві-
ти, обґрунтувати концептуальні пропозиції до оновлення ст. 53 Кон-
ституції України, законопроєктів «Про освіту», «Про вищу освіту», 
«Про професійну освіту» тощо.

Прийнятий новий Закон «Про вищу освіту» є системним про-
ектом змін, що підготовлений у результаті прозорого демократично-
го діалогу всіх зацікавлених соціальних груп, який здатний вивес-
ти вищу освіту України на європейський шлях розвитку, при цьому 
зміцнити позиції вищого навчального закладу на світовому ринку 
освіти та інновацій.

Аналізуючи новації Закону, основними його положеннями, на 
нашу думку, є розширення автономії ВНЗ. Це право розпоряджатись 
заробленими коштами на власний розсуд, визнавати вчені ступені, 
отримані в іноземних ВНЗ, самостійно визначати організацію навчаль-
ного процесу тощо. Адже зовнішнє незалежне тестування (ЗНО) зако-
нодавчо закріплено як основний критерій при вступі до ВНЗ. Кожен 
сертифікат повинен становити не менш як 20 відсотків конкурентного 
балу; встановлюються такі освітньо-кваліфікаційні рівні і ступені мо-
лодший спеціаліст, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук.

Доступ до Єдиної державної електронної бази з питань освіти 
має здійснюватись через офіційний веб-сайт МОН. До неї вноситься 
вся інформація про видані дипломи; створено Національне агент-
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ство з якості вищої освіти, яке проводитиме ліцензійну експертизу, а 
також акредитацію спеціальності.

Як і раніше, статус національного відповідному вищому націо-
нальному закладу присвоює Президент, але за поданням Національ-
ного агентства з якості вищої освіти; визначено розмір мінімальної 
стипендії для бакалаврів і магістрів — не менше прожиткового мі-
німуму, а для молодшого спеціаліста не менше третини; закон «Про 
вищу освіту» не передбачає норми щодо відпрацювання для студентів 
ВНЗ, які навчаються за рахунок державного чи місцевого бюджетів; 
надані широкі демократичні права; трудовий колектив сам обиратиме 
ректора, а МОН підписуватиме з ним контракт; значно розширені в 
новому законі свободи студентського самоврядування [95].

Моніторинг якості системи освіти
Управління якістю освіти не може бути ефективним без наявнос-

ті правової контрольованої системи, що дозволяє отримати своєчасну 
достовірну інформацію. На сучасному етапі контролю та якості осві-
ти здійснюється запровадження різноманітних методів технологій 
збирання і обробки здобутої інформації, що вимагає налагодження 
моніторингу як правової інформаційної системи.

Загальновідомо, що моніторинг — це відстеження, діагностика, 
прогнозування результатів діяльності, що попереджає неправомірну 
оцінку події, факту за даними одиничного виміру (оцінювання).

Основна мета моніторингу якості системи освіти — це ство-
рення інформаційних умов для формування цілісного уявлення про 
правовий стан системи освіти, про якісні та кількісні зміни в ній, 
а також і доступ до цієї інформації громадськості, різних суб’єктів 
(користувачів) освітніх послуг.

У державній політиці система моніторингу регулюється Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 року № 1283 
«Про порядок проведення моніторингу та оцінки якості освіти». Сто-
совно цієї правової норми основними завданнями моніторингу є: отри-
мання об’єктивної інформації і про якість освіти, стан системи освіти, 
а також прогнозування її розвитку, оцінювання правового стану сис-
теми освіти відповідно до завдань державної політики в сфері освіти, 
правового забезпечення структурних підрозділів державної влади ста-
тистичною та аналітичною інформацією про якість освіти.
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Основними методами проведення моніторингу є: достовірність 
(об’єктивність) оброблення інформації про якість освіти; системність 
оцінювання якості освіти в законодавчому полі її діяльності; опе-
ративність доведення до відома управлінських структур освітою та 
громадськості результатів моніторингу.

Таким чином, органіторинг є правовим інструментом оператив-
ного отримання даних про явища (події, факти) і процеси, що відбу-
ваються в освітній діяльності вищих навчальних закладів. Це надає 
правову змогу до оперативного (мобільного, швидкого) реагування та 
координування за якістю освітнього процесу. Саме у цьому контексті 
імплементація закону «Про вищу освіту» є нормативно-правовим удо-
сконаленням зовнішніх інститутів забезпечення якості вищої освіти.

Компетентність як запорука якості освіти
Традиційно завдання освіти визначається низькою знань, умінь 

та навичок, які повинна опанувати людина як правова суб’єктність у 
законодавчому полі діяльності. У цьому відношенні саме компетент-
ність відповідає необхідному усвідомленню сучасних завдань освіти.

У світовій освітній практиці поняття компетентності є визна-
чальним. Центральні компетенції, визначені на симпозіумі «Ключо-
ві компетенції для Європи» (1996р., м. Берн), ознаменували загаль-
носвітову тенденцію оновлення освітнього процесу.

Необхідно вважати, що компетентнісний підхід — це один із 
факторів, що сприяє модернізації змісту освіти, оскільки доповнює 
сукупність освітніх інновацій. Молодь завдяки освіті має опанувати 
міжкультурні компетенції: прийняття відмінностей, повага до інших і 
здатність жити з людьми інших культур,мов і релігій. Адже компетент-
ність надає здатність вчитись навчатись в інформаційному суспільстві, 
в якому безперервне навчання є нормою особистого, професійного та 
правового життя.

Саме така матрична формула комплектності (універсуму) є віль-
ною ідеєю для єдиного правового поля світової та європейської осві-
ти, що передбачає володіння усною та письмовою комунікацією.

Нормативно-правова інформація в системі освітньої ентропії
У сучасних межах високоорганізованих цілісних систем функ-

ціонують специфічні механізми контролю та якості освіти. При цьому 
логічним є вивчення нормативно-правової інформації у взаємозв’язку 
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із ентропією як теорії випадкових подій (фактів, ситуацій тощо) у 
системі їх невизначеності, що загалом становить закономірний про-
цес.Така міра невизначеності, невпорядкованості правової системи 
є її тлумаченням як виразник інформаційних можливостей освітньої 
сфери діяльності.

Крім того, необхідно зауважити, щоб зберегти власну (кожного, 
всіх) якісну визначеність освіти, цілісна високоорганізована система 
не повинна бути занадто визначальною метою убезпечення її конт-
рольного впливу.

Безперечно, не повною мірою нормативно-правова інформа-
ція здатна виконувати функцію усунення невизначеності у правових 
утвореннях освіти. Такого роду інформація призводить до зростання 
ентропії в освітній системі. В результаті нелінійності навколишньої 
інформації може відбуватися негадана зміна стану системи — біфур-
кація як вияв нового життєвого циклу.

Саме така структура «правової системи визначає траєкторію її 
еволюції у напрямі щодо досягнення стану аттрантора, досягнувши 
якого система еволюціонує навколо свого стану рівноваги… Це ви-
дається можливим виключно за умови долання процесу структурних 
змін, викликаних або потужним зовнішнім впливом, або накопичен-
ням внутрішнього хаосу, що призводить до незворотних змін та від-
хилення вді стану рівноваги [194, с. 122].

Таким чином, існує значний науковий інтерес до вивчення ен-
тропійних процесів, що відбуваються в сфері освіти, оскільки сут-
нісні характеристики цих процесів є малодослідженими. На наш по-
гляд, саме це і є випадкова закономірність, оскільки невизначеність, 
що внутрішньо відповідає процесам структурних змін, в даному разі 
освіти, викликає ризикові процеси у реальній правовій дійсності. 
Тому нормативно-правова інформація в системі освітньої ентропії є 
критерієм якості упорядкування законодавчого поля, що артикулює 
загальні закономірності та її наукове прогнозування.

Шляхи протидії корупційним маніпуляціям у вищій освіті 
України

Як відомо, корупція має прояви на різних рівнях суспільства. 
Тому деструктивний вплив цього явища може спричинити шкоду як 
стосовно окремих осіб, так і системи в цілому. З огляду юридичного 
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оформлення заходів у боротьбі з корупцією має відбуватися шлях 
імплементації відповідних положень до чинних нормативно-право-
вих актів. Наприклад щодо функціонування субсистеми спеціаль-
ного антикорупційного громадського моніторингу в системі вищої 
освіти України з внесенням відповідних поправок до кримінально-
виконавчого кодексу України.

За цих умов нагальним є питання щодо блокування ініціатив у 
сфері освіти, що спрямовані на дискредитацію і нейтралізацію ви-
кривачів корупції. Подібне блокування носить значною мірою полі-
тичний характер, оскільки матрицею для корупційного середовища 
виступає корупційна діяльність саме у політичному середовищі краї-
ни, що дозволяє реалізувати неправомірні ініціативи з корупційним 
елементом.

Необхідно зазначити, що корупція стала звичайним явищем 
у багатьох цивілізованих державах, матеріальний добробут й сталі 
політичні традиції яких дають змогу приховати розмах величезного 
збитку, який корупція завдає соціальній і гуманітарні сферам. Тому 
на належному рівні в освітній сфері України має працювати громад-
ський нагляд за розслідуванням справи про корупційне діяння. Саме 
такий громадський контроль у якості експертної комісії повинен сте-
жити за негативними корупційними явищами. Для цього повинен 
створюватись на робочих місцях моральний клімат у боротьбі з ха-
барництвом.

Прикладом цьому може слугувати Великобританія як країна 
менш корумпована порівняно з іншими країнами Європи. «В юрис-
пруденції Великобританії не існує загально визначеного терміну «ко-
рупція», закріпленого в нормативно-правових актах, але існує велика 
кількість дефініцій цього поняття» [2, с. 271]. При цьому, суб’єктами 
корупційних правопорушень у Великобританії є публічні посадові 
особи, хоча у певних випадках ними можуть бути й інші державні 
службовці та будь-які особи, у тому ж числі юридичні. Проти них 
законодавством Великобританії застосовуються порівняно «м’які» 
санкції за вчинення корупційних правопорушень.

Таким чином, саме сприятливий моральний клімат у вищій осві ті 
України, ефективні умови для інтелектуального розвитку між суб’єк-
тами права різних країн можуть бути створені лише за наявності де-
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мократично-ціннісної узгодженості національних правових систем 
партнерів. Серед них мовний закон має бути важливим елементом у 
міжнародному паритеті. Для цього повинен здійснюватися єдиний 
європейський інтелектуальний простір, що забезпечуватиме гармо-
нізацію та зближення законодавств окремих країн у сучасних умовах 
мультикультуралізму. Таке існування спільного освітнього ринку по-
винно досягатися завдяки правовим нормам та світовим і загально-
європейським стандартам.

Контрольні запитання

1. В чому полягає сучасна роль ритора в забезпеченні правової 
держави.

2. Визначте концептуальну модель контррозвідувальної діяль-
ності у вирішенні правових інтересів держави.

3. Основні методи моніторингу стосовно якості освіти у право-
вому полі.

4. Які правові повноваження інвестора в сучасних умовах рин ку?

Теми рефератів

1. Безпека банківської діяльності: виклики та перспективи.
2. Вища освіта України як протидія корупційним маніпуляціям: 

пріоритети та прогнози.
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РОЗДІЛ 4. КОНСТИТУЦІЙНО-
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ПРАВ 
ЛЮДИНИ

4.1. Конституційно-законодавче регулювання права приват-
ної власності людини і громадянина в Україні

У конституційному праві визначаються основні поняття ца-
рини права приватної власності, встановлюються його конститу-
ційні гарантії. На основі конституційних положень і на їх розвиток 
приймаються  закони,  які  є  основними джерелами багатьох  галу-
зей права. Проблеми конституційно-правового регулювання права 
приватної власності людини і громадянина, що забезпечує усвідом-
лення нею особистої гідності й самоцінності, є одними з основних 
правових проблем сучасного розвитку та впливу на всі галузі права 
в Україні.

«З погляду світогляду поняття «приватна власність» стало сим-
волом певної організації всієї соціальної системи, в основі якої без-
межно домінують приватні, економічні інтереси» [16, с. 195], — писав 
відомий науковець С.С.Алексєєв.

Поняття, сутність та зміст конституційного права приватної влас-
ності в Україні. Право приватної власності — особисте, природне, віч-
не, непорушне, невідчужуване, конституційне право людини і грома-
дянина в Україні.

Не викликає сумніву той факт, що формування економічної та 
юридично вільної й самостійної особистості пов’язане з визнанням 
людини суб’єктом відносин власності. Приватна власність відіграла 
істотну роль у загальнолюдському прогресі, і дотепер — це найвища 
ступінь свободи (у вигляді загальної формально-правової рівності 
людей, свободи особистості як суб’єкта права і власника власності, 
члена громадянського суспільства і правової держави).
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Право приватної власності можна розглядати однаково як ка-
тегорію економічних, так і особистих прав. Воно належить кожній 
людині та є одним з наріжних каменів свободи особи, а також однією 
з основ конституційного устрою.

Справді, лише людина, яка володіє приватною власністю, може 
бути вільною і вести гідний спосіб життя. Політичне визнання пріо-
ритету приватної  власності  означає фактичне визнання пріоритету 
приватного життя, невтручання в нього влади [171, с. 181]

Закріплення права приватної власності в Конституції України 
є дуже важливим для утвердження нової концепції прав людини, а 
також є правовою базою переходу до ринкової економіки, до вільно-
го громадянського суспільства.

Право на приватну власність людини і громадянина є одним 
з пріоритетних конституційних економічних прав. ст. 41 Конститу-
ції України проголошує: «Кожен має право володіти, користуватися 
і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуаль-
ної, творчої, діяльності».

Український учений Л.Волова вважає, що суть права власнос-
ті полягає в тому «що людина за своїм природним походженням, з 
моменту народження володіє священним правом на життя, свободу й 
належну їй власність, і ніхто, навіть найвища влада, не може свавіль-
но позбавити її цієї власності» [83, с. 76]

Доктор юридичних наук Я.М.Шевченко зазначає, що сутність пра-
ва власності становить стан присвоєння, ставлення особи (власни ка) до 
речі як до своєї. Лише тоді правомочності володіння, розпо ря дження 
і користування набувають суспільно значимого вираження, коли вони 
виявляють становище власника поміж іншими людьми стосовно речі. 
Ці правомочності випливають із того, що річ належить певній особі.

Слід звернути увагу на те, що термін «своєю», передбачений у 
ч. 1 ст. 41 Конституції України, вказує, що йдеться насамперед про 
приватну власність.

Характеристика права власності полягає не в повному пануван-
ні особи над річчю, а в тому, що панування власника над річчю є 
більш повним порівняно з будь-яким іншим пануванням.

Ще однією ознакою, яка характеризує сутність права власності 
в будь-якому суспільстві, є ступінь свободи власника в здійсненні 
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правомочностей щодо належного йому майна. Частина 2 ст. 41 Кон-
ституції України зазначає, що право приватної власності набуваєть-
ся в порядку, визначеному законом. У Цивільному кодексі України 
було закладено визначальні підходи, відповідно до яких власник на 
власний розсуд володіє, користується і розпоряджається належним 
йому майном і має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що 
не суперечать закону, використовувати своє майно для здійснення під-
приємницької діяльності, крім випадків, установлених Законом. Такі 
права мають усі власники, у тому числі громадяни. Конституція та 
чинне законодавство про власність встановили юридичну рівність 
приватної власності громадян з іншими наявними в Україні форма-
ми власності.

Крім того, приватна власність найбільш іманентна природі під-
приємництва, а також найкраще реалізує потенційні можливості 
малого підприємництва. Приватне привласнення відповідає духу 
підприємництва, є засобом розвитку і прогресу продуктивних сил.

Відповідно до ч. 7 ст. 41 Конституції України використання влас-
ності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, 
інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні 
якості землі. Наприклад, власник може бути позбавлений можливос-
ті, всупереч власній волі, користуватися своєю власністю, зокрема, у 
разі арешту майна, у зв’язку зі вчиненням злочину чи його засуджен-
ням до позбавлення волі.

Отже, сутністю права приватної власності є можливість вільно 
володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю, не за-
вдаючи шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам сус-
пільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

Право приватної власності за змістом не відрізняється від права 
власності. Основною підставою для відокремлення є суб’єкт права 
власності. Якщо це приватна особа, а власність законно закріплена за 
нею в приватну належність, це і є право приватної власності [54, с. 33]

Суттєвим для конструювання поняття права приватної власності 
є питання про обсяг цього права, який зумовлюється, насамперед, 
змістом тих можливостей людини, які відображені її відповідними 
правами, а також особливостями носіїв (суб’єктів) прав та специфі-
кою об’єктів (тобто тих чи інших благ).
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Змістом права приватної власності є право володіння, користу-
вання та розпорядження.

Ці правомочності є універсальними, тому що охоплюють всі 
дії, які власник може здійснювати щодо належного йому майна, тобто 
характеризують статику, а не динаміку права власності. На думку 
Ю.М.Фролова, конституційна модель права приватної власності лю-
дини і громадянина охоплює: 1) право набуття приватної власнос-
ті; 2) право володіння об’єктами приватної власності; 3) право ко-
ристування об’єктами приватної власності; 4) право розпорядження 
об’єктами приватної власності; 5) гарантованість приватної власнос-
ті, що виявляється у визнанні та захищеності цього права законом, 
який визначає способи набуття власності, володіння, користування, 
розпорядження нею, а також її межі з метою забезпечення її соці-
альної функції та доступності для всіх; 6) соціальне призначення 
приватної власності; 7) режим відчуження приватної власності, яке 
може здійснюватися лише на підставі закону та у встановленому за-
коном порядку, у встановлених належним чином суспільних інтере-
сах та за справедливого відшкодування [267, с. 27]

Крім того, науковець зазначає, що цілісне, системне розуміння 
права приватної власності в єдності всіх п’яти елементів (набуття, 
володіння, користування, розпорядження та захисту) дає змогу не 
лише мати повну «картину» конституційного права приватної влас-
ності людини і громадянина, а й відкриває можливість відрізняти 
його за змістом від інших прав і свобод людини і громадянина.

Під правом набуття зазначена встановлена можливість отриму-
вати певне майно, набувати права на нього. ст. 41 Конституції Украї-
ни вказує, що право власності набувається в порядку, встановленому 
законом. Це положення встановлює широкі можливості для набуття 
права власності, бо передбачає розвиток законодавства в цьому на-
прямі. Водночас воно вказує й на те, що власність може набуватися 
лише законним шляхом.

На нашу думку, виокремлення у змісті права на приватну влас-
ність правомочності набуття є необхідним, оскільки означений мо-
мент є вихідним елементом цього права. Окреслення права приватної 
власності лише класичною тріадою правомочностей є спрощенням 
реального змісту права приватної власності, тому що важко, напри-
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клад, уявити таку ситуацію, коли все наявне майно комусь належить, 
воно не виникає і не передається, тобто особа має можливість лише 
володіти, користуватися і розпоряджатися ним. Крім того, включен-
ня у зміст права приватної власності права набуття виправдовує себе 
в системі «набуття — розпорядження», тобто якщо в особи є мож-
ливість набути майно, то у власника є можливість визначити юри-
дичне або фактичне майбутнє майна; і навпаки, можливість визна-
чити юридичне або фактичне майбутнє майна одного власника надає 
можливість набути це майно іншій особі (купівля-продаж).

Щодо такого елемента в структурі конституційного права при-
ватної власності (на думку Ю.М.Фролова), як права захисту належ-
ного майна людини і громадянина, то, на нашу думку, його недоціль-
но виокремлювати, оскільки структура суб’єктивного права включає 
право на дії, право вимоги, право захисту. Виходячи з цього, право-
мочності набуття, володіння, користування і розпорядження як еле-
менти права на приватну власність вже містять у собі юридично за-
безпечену можливість захисту.

Отже, цілісне, системне розуміння змісту права приватної влас-
ності можливе в єдності чотирьох елементів: набуття, володіння, ко-
ристування і розпорядження.

Право набуття — це юридично закріплена можливість на одер-
жання майна у власність.

Право володіння означає юридично забезпечену можливість 
власника мати майно у своєму віданні, у сфері свого фактичного гос-
подарського впливу.

Право користування — це юридично закріплена можливість 
господарського використання майна та вилучення з нього корисних 
властивостей власником чи уповноваженими ним особами. Іноді ко-
ристування власністю можливе лише за дотримання громадянином 
тих чи інших спеціальних умов. Так, для самостійного користування 
автомобілем, літаком чи іншим транспортним засобом треба мати від-
повідне посвідчення на право керування. Водночас для нового зако-
нодавства ринкової орієнтації здебільшого характерне встановлення 
спеціального правового режиму здійснення правомочностей власника 
щодо окремих видів майна (валютних цінностей, зброї, земельних 
ділянок тощо).
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Право розпорядження — це юридично закріплена можливість 
власника самостійно вирішувати долю майна шляхом його відчу-
ження іншим особам. Воно також включає можливість зміни стану 
майна та його призначення.

Здійснюючи своє право власності, громадяни повинні дотримува-
тись конституційних положень про те, що «власність зобов’язує» і вона 
«не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству» (ст. 13 
Конституції України). Наприклад, відповідно до ст. 322 Цивільного ко-
дексу: власник зобов’язаний утримувати майно, що йому належить.

Отже, право приватної власності людини і громадянина в Украї-
ні — це можливість вільно володіти, користуватися та розпоряджати-
ся своєю власністю, результатами інтелектуальної і творчої діяльності, 
набувати її в порядку та за умов, визначених відповідно до Конститу-
ції та законів України.

Оціночне поняття «суспільна необхідність». Відповідно до ч. 4 
ст. 41 Конституції України проголошується, що право приватної влас-
ності є непорушним, а тому ніхто не може бути протиправно позбав-
лений права власності. Звідси випливає положення про те, що при-
мусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути 
застосоване як виняток з мотивів суспільної необхідності, на під-
ставі та в порядку, встановлених законом, і за умови попереднього і 
повного відшкодування їх вартості.

Примусове відчуження таких об’єктів з наступним повним від-
шкодуванням їх вартості допускається лише за умов воєнного чи 
надзвичайного стану.

Крім того, згідно з ч. 8 ст. 41 Основного закону, використання 
власності не може завдавати шкоди правам, свободі, честі та гідності, 
інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природ-
ні якості землі. Отже, у виборі власником способу здійснення право 
власності обмежується нормами законодавства, зокрема земельно-
го, підприємницького, антимонопольного, приватизаційного, які пе-
редбачають складні процедури у здійсненні громадянами майнових 
прав, під виглядом установлення правового режиму того чи іншого 
майна. Тому під час прийняття законодавчих актів необхідно прово-
дити експертизу щодо доцільності встановлення таких обмежень та 
їх відповідності Конституції України.
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Саме в цих галузях законодавства та права висвітлюють базові 
поняття «інтереси суспільства», «екологічна ситуація», «природні 
якості  землі» тощо, які потім будуть використовуватися правозас-
тосовними органами за здійснення обмежень права приватної влас-
ності. Питання застосування термінів «суспільна необхідність» та 
«суспільні інтереси» є досить спірним, оскільки зазначені поняття є 
оціночними, ні Конституцією, ні законами України не визначаються 
та зумовлюються конкретно-історичними обставинами. Тобто в то-
талітарному суспільстві інтереси суспільства будуть іншими, аніж 
у демократичному. Тому, застосовуючи їх у нормативно-правових 
актах, законодавець кожної країни вкладає у них своє розуміння їх-
нього змісту, побудоване на власному пізнанні соціально значимих 
аспектів суспільних відносин, соціальних цінностей суспільства, по-
треб, інтересів, ціннісних установок, орієнтирів, уподобань членів 
суспільства.

У ст. 146 Земельного кодексу подається перелік суспільних по-
треб під час викупу земельних ділянок: спорудження будівель, споруд 
органів державної виконавчої влади та органів місцевого самовряду-
вання; спорудження об’єктів оборони та національної безпеки; будів-
ництво та обслуговування лінійних об’єктів та об’єктів транспортної 
й енергетичної  інфраструктури тощо. Визначення повного перелі-
ку цих обставин у законодавстві є досить ризикованим, оскільки не 
можна передбачити всі ситуації майбутнього, хоча, певним чином, їх 
можна спрогнозувати, а постійне внесення змін до чинного законо-
давства може призвести до упущення часу на розв’язання складної 
ситуації, а згодом і до неефективності прийнятого законодавства. Та 
знову-таки, ці аргументи є спірними, оскільки законодавча невре-
гульованість застосування термінів «суспільна необхідність» і «сус-
пільні інтереси» може призвести до зловживання ними, особливо на 
сучасному етапі розбудови нашої держави. На нашу думку, необхід-
но дати законодавче визначення конституційного терміна «суспільна 
необхідність».

Щодо визначення суспільних інтересів, яке часто зустрічається в 
законодавстві, то можна навести такі міркування на основі визначення, 
запропонованого російським ученим Л.О.Морозовою, відповідно до 
якого суспільні інтереси — це інтереси публічного характеру. Однак 
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це не інтереси самої держави. Це ті інтереси, які приносять користь 
усьому суспільству або значимі для окремої соціальної спільноти. 
Вони мають не разову, короткочасну дію, а є умовою життєдіяль-
ності суспільства в цілому (окремих соціальних спільнот) та зорієн-
товані на основоположні конституційні цінності [182, с. 27] Щодо 
розуміння терміна «суспільна необхідність», то, на нашу думку, його 
суть збігається в Конституції України з терміном «суспільні інтере-
си», оскільки мотив «суспільної необхідності» не може суперечи-
ти «суспільним інтересам», тому що втратить свій сенс, своє при-
значення. Необхідність — те, що конче потрібне, без чого не можна 
обій тися [139, с. 51], у нашому прикладі — це ті зміни, які потрібні, 
без яких не може існувати суспільство (соціальні спільноти), які не 
можуть суперечити «суспільним інтересам». Поняття «суспільні ін-
тереси» ширше від поняття «суспільна необхідність», воно включає 
його як складову.

Отже, виникла потреба в науковому визначені критеріїв вста-
новлення суспільних інтересів, на основі яких законодавством буде 
передбачений перелік обставин «суспільних інтересів» або мотивів 
«суспільної необхідності». Це допоможе спростити практику реалі-
зації цих положень, а також усунути порушення прав людини з цих 
питань.

Правові обмеження права приватної власності. За сучасних 
умов обмеження права власності пов’язане з її соціальним характе-
ром. Власність повинна слугувати не тільки окремим особам, а й сус-
пільному благу. Тому визначення меж права власності та його зміс-
ту є об’єктивною потребою правової держави. Розумно встановлені 
межі права власності, врахування взаємних інтересів власникаі третіх 
осіб дозволяють запобігти соціальній напруженості й конфліктам у 
суспільстві. Критерієм встановлення співвідношення цих взаємови-
ключних інтересів є ст. 19 Конституції України, в якій передбачено, 
що ніхто не може бути примушеним робити те, що не передбаче-
но законодавством, та ст. 23 Конституції України, відповідно до 
якої кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, 
якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.

Цікаво, що в багатьох конституціях зарубіжних країн при обме-
женні права приватної власності застосовуються терміни «публічні 
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інтереси», «публічна мета». Так, у ст. 16 Конституції Польщі зазначе-
но: «Позбавлення майна допускається тільки тоді, коли здійснюється з 
публічною метою і за справедливу винагороду» [132, с. 59] Підставою 
для обмеження права власності є використання власності на шкоду 
демократичному устрою. Наприклад, у ст. 18 Конституції Німеччини 
передбачено: «Той, хто використовує свободу думки, свободу викла-
дання, свободу зібрання, свободу об’єднання, таємницю листування, 
поштового та телезв’язку, право власності для боротьби проти демо-
кратичного устрою, позбавляється цих основних прав» [133, с. 121].

Обмеження у здійсненні права приватної власності чи в набутті 
права приватної власності на майно мають встановлюватися лише за-
конами України, оскільки положення ст. 92 Конституції України про 
те, що виключно законами України визначається правовий режим 
власності, поширюється і на встановлення обмежень у здійсненні 
права приватної власності чи набутті права власності на майно.

Юридичній практиці відомо багато обмежень, які не залежать 
від порушення чужого права. Навіть ті юристи, які визнають право 
власності як повне, необмежене і безумовне панування особи над 
річчю, не можуть не звернути увагу на його обмеження і тому нази-
вають право власності повним пануванням особи над річчю в межах, 
в яких закріплено це право юридично. Однак вважається, що в та-
кому визначенні закладена суперечність: з одного боку, воно містить 
положення про те, що право власності є повним і необмеженим па-
нуванням особи над річчю, а з іншого — фіксує думку про право 
власності як необмежене панування в певних межах.

Слід зазначити, що в теорії права розрізняють «правові обмежен-
ня» й «обмеження права» [165, с. 74] Під правовими обмеженнями 
розуміють сукупність елементів механізму правового регулювання, 
спрямованих на встановлення меж дозволеної поведінки суб’єктів 
права. Під межами правових обмежень слід розуміти сферу, окресле-
ну правом, поведінки одних суб’єктів права з урахуванням забезпе-
чення найбільш важливих прав і законних інтересів інших суб’єктів 
права і суспільства в цілому.

Під обмеженням права вбачають встановлені законом заборо-
ни, які конкретизують ступінь свободи суб’єктів права і межі (об-
меження) цієї свободи. Обмеження права не пов’язане з позбавлен-
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ням права. Йдеться про перерозподіл частини права і передачі його 
іншим суб’єктам [59, с. 47] У цьому випадку певні обмеження (межі) 
прав людини є продуктом, відповідно, нормотворчої діяльності між-
народних і державних органів. Межі (обмеження) права — це сукуп-
ність усіх явищ, які окреслюють зміст та обсяг цього права [218, с. 7] 
Відповідно межі (обмеження) права приватної власності людини і 
громадянина в Україні — це сукупність усіх явищ, які окреслюють 
зміст та обсяг цього права.

Виходячи з такого розуміння правових обмежень і обмеження 
права, можна зробити висновок, що правові обмеження повинні бути 
об’єктом аналізу науки конституційного права, а обмеження права, які 
конкретизують правові обмеження, — об’єктом аналізу інших галу-
зей права. Тому вивчати правові обмеження власності слід у рамках 
конституційного права, яке визначає поле можливої поведінки, всере-
дині якого суб’єкт права вільний, а вивчення обмежень права власнос-
ті необхідно віднести до науки цивільного права [112, с. 84].

Правові обмеження права приватної власності діють у просто-
рі й часі. Вони можуть бути постійними, коли йдеться про служіння 
права власності загальному благу, і тимчасовими, в умовах надзви-
чайного стану.

Межі правових обмежень залежать від суб’єкта права власнос-
ті. Так, право власності на землю іноземців в Україні обмежується, а 
громадян України — ні.

Межі правових обмежень у законодавстві встановити практич-
но неможливо. Закон у цілому окреслює правове поле для суб’єктів 
права. Все, що знаходиться за межами цього правового поля, нале-
жить до правових обмежень. Разом з тим закон може встановлювати 
обмеження права взагалі та права власності зокрема. При цьому межі 
права власності можуть бути встановлені тільки шляхом заборон, 
а не позитивно. Проте правові обмеження власності й обмеження 
права власності, незважаючи на те, що вони регулюються різними 
галузями права, є близькими поняттями. В них прослідковується од-
накова юридична природа, в основі якої лежить воля держави, вира-
жена в законі, а не воля власника.

Наведене вище дає змогу сформулювати перелік принципів об-
меження права приватної власності:
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1) припустимість обмеження права приватної власності лише в 
суспільних інтересах;

2) справедлива компенсація власнику державою його майнових 
втрат;

3) законність установлення обмежень (законність обмежування);
4) рівність усіх власників у їх правообмеженні (тобто обмежен-

ня встановлюється шляхом загального правового регулювання);
5) судовий захист права приватної власності (можливість судо-

вого оскарження вилучення майна із приватної власності) [57, с. 65].
Конституція України встановлює такі правові обмеження права 

приватної власності: права, свободи та гідність громадян; інтереси 
суспільства та суспільна необхідність; екологічна ситуація і природ-
ні якості землі; надзвичайний і воєнний стан; обов’язок сплачувати 
податки і збори; обов’язок не заподіювати шкоди природі, культурній 
спадщині, відшкодовувати завдані збитки; обов’язок відбувати вій-
ськову службу; дотримання Конституції та законів України; обов’язок 
захисту Вітчизни, незалежності й територіальної цілісності, шану-
вання її державних символів.

Потребує уточнення положення Конституції України про те, 
що примусове відчуження об’єктів можливе за умови попереднього і 
повного відшкодування їх вартості. У зазначеному положенні не до-
сить чітко прослідковуютьсяправа власника у визначенні цього від-
шкодування. Тому вважається необхідним введення до Конституції 
України положення про те, що розмір відшкодування повинен бути 
узгоджений із власником, а якщо згоди не досягнуто, то він визна-
чається за рішенням суду.

Також треба уточнити положення Основного закону про те, що 
використання власності не може завдавати шкоди правам, свободі, 
честі та гідності, інтересам суспільства, погіршувати екологічну си-
туацію і природні якості землі. Адже шкоду можна завдавати не тіль-
ки використовуючи власність, а й володіючи і розпоряджаючись нею. 
Тому, на нашу думку, доцільно викласти зазначене положення в Кон-
ституції України таким чином: «Здійснення права власності не може 
завдавати шкоди правам, свободі, честі та гідності,  інтересам сус-
пільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі». 
Саме тому, що здійснення права приватної власності — це комплекс 
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заходів (активних і пасивних дій) власника, спрямованих на реалі-
зацію правомочності володіння, користування та розпорядження на-
лежним власнику майном.

До Конституції України також не включені норми про соціаль-
ну роль приватної власності, хоча приватна власність працює на ін-
тереси всього суспільства і це важливо враховувати.

Суб’єктами права приватної власності можуть бути громадяни 
України, іноземні громадяни, особи без громадянства (крім випадків 
права приватної власності на землю).

Стаття 81 Земельного кодексу визначає підстави для набуття 
права власності на землю для громадян України. Іноземні громадяни 
та особи без громадянства мають обмежене право власності: лише на 
земельні ділянки не сільсько господарського призначення «в межах 
населених пунктів, а також на земельні ділянки не сільськогосподар-
ського призначення за межами населених пунктів, на яких розташо-
вані об’єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної 
власності»; причому в чітко визначених випадках.

Як зазначав американський науковець Н.Е.Харл, «рішення, по-
в’я зані із землею, навіть у ринковій економіці часто формуються за 
допомогою регулювання або інших юридичних обмежень. У жодній 
країні немає необмеженої абсолютної приватної власності на землю» 
[272, с. 108] Тому встановлювати їх у Конституції не доцільно. Вони 
можуть регулюватися не Основним законом, а законами, які вида-
ються на його основі.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про власність» (втратив 
чинність) об’єктами права приватної власності визнавалися житлові 
будинки, квартири, предмети особистого користування, дачі, садові 
будинки, предмети домашнього господарства, продуктивна і робоча 
худоба, насадження на земельній ділянці, засоби виробництва, ви-
роблена продукція, транспортні засоби, грошові кошти, акції, інші 
цінні папери, а також інше майно споживчого  і виробничого при-
значення (п. 1). Крім того, об’єктами права власності громадян ви-
знавалися твори науки, літератури, мистецтва, відкриття, винаходи, 
промислові зразки та інші результати інтелектуальної праці (п. 2).

Відповідно до ст. 325 Цивільного кодексу об’єктами права при-
ватної власності може бути будь-яке майно,  за винятком окремих 
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видів майна, які згідно з Законом не можуть їм належати. Необхід-
но, на думку автора, розрізняти ті випадки, коли право власності на 
землю стосується інтересів суспільства в цілому — тоді земля ви-
знається як об’єкт права власності українського народу (відповідно і 
держави), і ті випадки, коли згідно з Конституцією, людині належить 
і гарантується право власності на землю.

Як випливає зі змісту ст. 13 Конституції України та ст. 9 Закону 
України «Про власність», не можуть перебувати у власності окремих 
громадян об’єкти права виключної власності народу України, до яких 
належать земля (за винятком земельних ділянок певного розміру), її 
надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси її конти-
нентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

Кожна держава має право визначити об’єкти, які з міркувань 
державної безпеки або з інших підстав не повинні перебувати у влас-
ності тих чи інших суб’єктів правовідносин або мають набуватися з 
дотриманням спеціальних правил. Тому постановою Верховної Ради 
України «Про право власності на окремі види майна» від 17 червня 
1991 р. було затверджено Перелік видів майна, що не може перебу-
вати у власності громадян, громадських об’єднань, міжнародних ор-
ганізацій та юридичних осіб інших держав на території України, та 
Спеціальний порядок набуття права власності громадянами на окремі 
види майна.

У приватній власності може перебувати і земля. Згідно зі ст. 14 
Конституції України «земля є основним національним багатством, 
що перебуває під особливою охороною держави», і тому право влас-
ності на землю хоча й гарантується, але набувається і реалізується 
громадянами в особливому порядку і виключно відповідно до закону.

Досить цікаві положення містяться у п. З ст. 13 Закону України 
«Про власність» та ст. 325 Цивільного кодексу України, в яких зазнача-
ється, що склад, кількість і вартість майна, яке може бути у власності 
громадян, не обмежується, крім випадків, передбачених законом. Дій-
сно, склад майна може бути обмеженим, тому що є речі, вилучені з 
цивільного обороту або обмежені в ньому. Проте загальний аналіз 
законодавства, що регулює питання позбавлення права приватної 
власності, демонструє необхідність приведення його у відповідність 
до ст. 41 Конституції України. Підкреслимо, що за Основним законом 



218

Ю.П.Лісовська, П.М.Лісовський, С.А.Подоляка

України жодний компетентний орган, крім суду, не може вирішувати 
питання про конфіскацію, і жодний законодавчий акт, крім закону, не 
може встановлювати випадки, обсяг та порядок конфіскації майна. 
Реквізиція щодо приватного майна за Конституцією потребує, як пра-
вило, попереднього відшкодування вартості майна, що вилучається.

4.2. Сучасний етап та перспективи розвитку конституцій-
но-правового регулювання права на підприємницьку діяльність

Одним із важливих економічних прав людини і громадянина, 
проголошених Конституцією України, є право на підприємницьку ді-
яльність. ст. 42 Конституції України гарантує: «Кожен має право на 
підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом».

Поняття, сутність та зміст конституційного права на підпри-
ємницьку діяльність в Україні. Право на підприємницьку діяльність 
досить багатогранне й у взаємозв’язку з правом приватної власності 
становить правову основу ринкової економіки.

Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу, підприємництво — 
це самостійна, ініціативна, систематична на власний ризик господар-
ська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (під-
приємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів 
та отримання прибутку.

Із наведеного визначення можна виокремити певні ознаки під-
приємництва, які в комплексі віддзеркалюють його суть. Тому з метою 
ґрунтовного аналізу суті підприємницької діяльності розглянемо ті 
його ознаки, що, на нашу думку, є основоположними для його розу-
міння у світлі конституційного права на підприємницьку діяльність.

Самостійність — це можливість особи, яка стає підприємцем, 
самостійно вирішувати всі питання діяльності власного підприємства 
або самостійно спрямовувати свою підприємницьку діяльність, здій-
снювати юридично значимі дії щодо реалізації своєї підприємниць-
кої правоздатності, виходячи з економічної вигоди та кон’юнктури 
ринку, відповідно до Конституції та законів України. Самостійність 
здійснення підприємництва гарантується забороною для державних 
органів та їх посадових осіб втручатися в таку діяльність, вживати 
дискримінаційні заходи.
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Ініціативність — можливість здійснення «дій на основі власно-
го підприємництва, винахідливості тощо» відповідно до Конституції 
та законів України. Ще її розуміють так, що підприємець розпочинає 
діяти на власний розсуд. У легітимному визначенні ознака самостій-
ності пов’язана з ініціативністю. Науковці акцентують на вольовій 
природі підприємницької діяльності, оскільки суб’єкти ініціюють цю 
діяльність і власною владою, й у своїх інтересах. Ініціатива повинна 
бути розумною, обґрунтованою, реальною та правомірною.

Систематичність — характеризується певною повторюваністю 
(циклічністю) в її здійсненні, тобто це можливість «регулярно, про-
фесійно та постійно» здійснювати підприємницьку діяльність відпо-
відно до Конституції та законів України. Систематичність нерозривно 
пов’язана зі стабільністю ринкових механізмів, є гарантом захисту 
прав споживачів та контрагентів, дає можливість мати повне уявлен-
ня про динаміку та структуру ринку, отримувати повну та достовір-
ну інформацію.

На власний ризик господарська діяльність — покладення на 
підприємця несприятливих наслідків або збитків, що не пов’язані з 
неправильною поведінкою підприємця. Ризиковий характер підпри-
ємницької діяльності має два фактори, один з яких пов’язаний з мож-
ливістю отримання позитивних результатів (прибутку), а інший — з 
можливістю настання несприятливих наслідків (збитків) від такої 
діяльності, які не завжди можна передбачити і запобігти їм. Підпри-
ємництво за своєю природою є ризиковою діяльністю, оскільки та 
або інша дія підприємця містить у собі можливість певних витрат. 
Звичайно, вміння робити точні розрахунки, передбачити ринкову 
кон’юнктуру знижує ймовірність невдачі, але цілком усунути ризик 
неможливо. Російський учений В.В.Лаптєв вважає, що саме наявніс-
тю ризику підприємництво відрізняється від господарської діяльнос-
ті в період планової економіки [150, с. 9] Висловлюється також думка, 
що підприємницький ризик — це могутній стимул успішної роботи.

До основних факторів, що зумовлюють підприємницькі ризики 
в сучасних умовах, можна віднести: економічну кризу; криміналіза-
цію підприємництва; інфляційні процеси; безвідповідальність учас-
ників економічного обороту, відсутність дієвих механізмів спонукан-
ня до виконання взятих зобов’язань; недобросовісну конкуренцію; 
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нестабільність податкового законодавства, сваволю і корумпованість 
апарату чиновників та ін.

Крім того, можна виокремити самостійність юридичної відпо-
відальності підприємців за порушення норм Конституції та законо-
давства України.

Слід зазначити, що ці ознаки підприємництва навряд чи можуть 
бути відокремленими одна від одної чи абсолютизованими. Лише їх 
сукупність та взаємопоєднання дають змогу вважати ту чи іншу ді-
яльність підприємницькою.

Отже, сутністю права на підприємницьку діяльність є можли-
вість самостійно, систематично, на власний ризик займатися еконо-
мічною і господарською діяльністю, яка не заборонена законом.

Змістом цього права є досягнення економічних та соціальних 
результатів та отримання підприємцем прибутку. Крім того, метою та 
головною рисою підприємництва, що відрізняє його від інших видів 
господарської діяльності, є саме цей зміст. Під досягненням еконо-
мічних і соціальних результатів слід розуміти, наприклад, прагнення 
суспільного визнання, бажання зайняти провідну позицію на тому 
чи іншому ринку, на отримані від прибутків кошти займатися бла-
годійництвом тощо. «Головне, що вирізняє підприємця серед інших 
агентів суспільно корисної діяльності, –це можливість і обов’язкове 
отримання зиску» [41, с. 60].

Отже, право на підприємницьку діяльність людини і грома-
дянина в Україні — це закріплена та забезпечена Конституцією та 
законами України можливість людини і громадянина як незалежного 
суб’єкта економічних відносин самостійно, ініціативно, систематич-
но, на власний ризик здійснювати господарювання з метою досяг-
нення економічних і соціальних результатів та отримання прибутку.

Правові обмеження права на підприємницьку діяльність. Пере-
лік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, а 
також перелік видів діяльності, підприємництво в яких забороняєть-
ся, встановлюються виключно законом.

Конституцією України у ст. 41 визначено право на власність 
кожної людини. Це право означає, що кожна особа, яка є власником 
визначеного майна чи майнових прав, має право користуватися ним 
на власний розсуд, у тому числі використовувати з метою ведення 
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підприємницької діяльності для отримання прибутку, крім випадків, 
коли така діяльність завдає чи може завдати шкоду правам, свободам 
та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну 
ситуацію і природні якості землі. Саме для охорони прав людини, 
інтересів суспільства і держави чинним законодавством України пе-
редбачена необхідність ліцензії для реалізації права власності при 
веденні підприємницької діяльності. Наявності ліцензії потребує не 
будь-яка діяльність, пов’язана з реалізацією права на підприємниць-
ку діяльність, однак ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних 
видів господарської діяльності» від 1 січня 2000 р. визначає нині вже 
66 видів діяльності, які потребують ліцензії, що в 6-ть разів більше 
порівняно з 1991 р. Причому спостерігаються тенденції до збільшен-
ня переліку видів діяльності, які потребуватимуть ліцензування.

Таким чином, право власності і право на підприємницьку діяль-
ність можуть бути інколи обмежені державою, або поставлені у ви-
значені законом рамки, або потребувати додаткових умов для їх реа-
лізації. Такі обмеження зазначених прав не можуть бути застосовані 
з боку держави та її органів з будь-якого приводу, інакше це буде 
суперечити змісту ст. 41-42 Конституції України. Тому на законодав-
чому рівні необхідно виробити критерії обмеження зазначених прав 
чи необхідності створення додаткових умов для їх реалізації.

В основному обмеження в державному регулюванні підприєм-
ницької діяльності виражаються у встановленні різних правових обтя-
жень суб’єктів підприємництва. Це, зокрема, необхідність легітимації 
суб’єктів підприємницької діяльності; ліцензування; дотримання пра-
вил щодо забезпечення безпеки та якості товарів, робіт і послуг.

Відповідно до ч. 4 ст. 42 Конституції держава захищає права 
споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та 
всіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій 
споживачів. На розвиток зазначеного конституційного положення 
прийнято Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів», 
який визначає стандарти якості виготовленої продукції підприємця-
ми, що зобов’язує отримати відповідний сертифікатcуб’єкта підпри-
ємницької діяльності. На відміну від підприємств, які багато років 
традиційно випускали харчові продукти, новостворені підприємства 
не завжди дотримуються норм технічного законодавства, вимог дер-
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жавних стандартів, ветеринарно-санітарних правил стосовно якості 
їх виробництва. Крім того, Закон України «Про захист прав спожи-
вачів» визначає гарантії захисту споживача у випадку придбання то-
вару неналежної якості та ін. У Декреті Кабінету Міністрів України 
«Про стандартизацію і сертифікацію» конкретизуються види норма-
тивних документів, якими встановлюються необхідні вимоги щодо 
якості товарів (продукції).

Однак, незважаючи на широку законодавчу базу з прав захис-
ту споживачів, зазначене конституційне право на сьогоднішньому 
етапі соціально-економічних перетворень у країні є найбільш неза-
хищеним. Особливо часто це право порушується суб’єктами підпри-
ємницької діяльності, що свідчить про послаблений контроль такої 
діяльності відповідними державними органами.

Численні заборони щодо здійснення підприємницької діяльнос-
ті встановлені, наприклад, Законом України «Про захист економічної 
конкуренції»: забороняється зловживання монопольним становищем 
на ринку; вчинення анти конкурентних дій органами влади, місцевого 
самоврядування, органами адміністративно-господарського управлін-
ня і контролю та ін. Крім того, підприємництво — це економічний 
та соціальний феномен, якому притаманний як приватний, так і пуб-
лічний характер. Приватний характер виявляється у свободі підпри-
ємницької діяльності, тобто підприємці мають право без обмежень 
самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, не за-
боронену законом. Однак не слід перебільшувати значення приватно-
го інтересу підприємця, оскільки його задоволення забезпечується 
лише тим, що своєю діяльністю підприємець приносить користь сус-
пільству тією мірою, якою результати діяльності підприємця задо-
вольняють потреби споживачів. Публічний характер підприємниць-
кої діяльностізумовлюється суспільними інтересами. В результаті 
суспільної заінтересованості підприємницька діяльність здійсню-
ється відкрито, тобто основні відомості про підприємця та його ді-
яльність є відкритими (крім комерційної таємниці).

Якщо підприємець узяв на себе обов’язок здійснювати продаж-
товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до нього 
звернеться, то договір, укладений таким суб’єктом з його клієнтами, 
є публічним.
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Отже, можна сформулювати перелік принципів обмеження пра-
ва на підприємницьку діяльність:

1) припустимість обмеження відповідно до Конституції та за-
конів України;

2) рівність усіх осіб у правообмежуванні (тобто обмеження вста-
новлюється шляхом загального правового регулювання);

3) припустимість обмеження права на підприємницьку діяль-
ність визначеного кола осіб;

4) наявність судового захисту права підприємницької діяльності;
5) припустимість обмеження у разі зловживання монопольним 

становищем на ринку, неправомірного обмеження конкуренції та не-
добросовісної конкуренції.

Правові обмеження права на підприємницьку діяльність від-
повідно до Конституції України такі: права, свободи, честь та гід-
ність громадян; інтереси суспільства; захист конкуренції та проти-
дія зловживанням монопольним становищем на ринку; захист прав 
споживачів та необхідність здійснення контролю за якістю і безпеч-
ністю продукції, усіх видів послуг і робіт; надзвичайний і воєнний 
стан; обов’язок сплачувати податки і збори; обов’язок не заподіювати 
шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані збит-
ки; обов’язок відбувати військову службу; обов’язок захисту Вітчиз-
ни, незалежності та територіальної цілісності, шанування її держав-
них символів; дотримання Конституції та законів України.

Відповідно до ч. 4 ст. 13 Конституції України «держава забез-
печує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання», 
а також «усі суб’єкти права власності рівні перед законом».

Однак щодо проблеми рівності економічних прав на сучасному 
етапі становлення держави, показовим є вислів українського науковця 
М.Бесараба: «Наші реформатори-приватизатори, будучи абсолютно 
безкарними, без всяких там докорів сумління обікрали народ, стали 
мільйонерами і навіть мільярдерами, а ще проголосили себе елітою 
нації!» [36, с. 51]. Отже, проблема рівності можливостей здійснен-
ня права на підприємницьку діяльність в Україні є гострою і неви-
рішеною.

Законодавством передбачене і стимулювання підприємницької 
діяльності. Сутністю стимулюючого впливу є розширення свободи 
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для суб’єктів підприємницької діяльності, надання їм нових можли-
востей. Стимулюючий вплив здійснюється лише стосовно певних ка-
тегорій суб’єктів підприємницької діяльності (малих підприємств, 
іноземних інвесторів, підприємців у вільних економічних зонах). Для 
ефективного державного регулювання підприємницької діяльності 
необхідно, на нашу думку, визначити збалансоване співвідношення 
правових стимулів і обмежень у тих чи інших сферах підприємництва.

Держава гарантує недоторканність майна і забезпечує захист 
майнових прав підприємця. Вилучення державою або органами міс-
цевого самоврядування у підприємця основних і оборотних фондів, 
іншого майна допускається відповідно до ст. 41 Конституції Укра-
їни на підставах і в порядку, передбачених законом. Наприклад, під-
приємець або громадянин, який працює в підприємця за наймом, у 
передбачених законом випадках може бути залучений до виконання 
в робочий час державних або громадських обов’язків, з відшкоду-
ванням підприємцю відповідних збитків органом, який приймає таке 
рішення. Спори про відшкодування збитків вирішуються судом.

Разом з тим у сучасних умовах в Україні є значний масив зако-
нодавства, що регулює підприємницьку діяльність, яке містить різно-
манітні суперечності, дублювання, недотримання єдиної термінології. 
Крім того, таке законодавство швидко змінюється. Прикладом цього 
може бути зокрема податкове законодавство. Пересічному підприєм-
цю досить складно не порушувати його. Так, на думку відомих нау-
ковців Т.Ковальчука, В.Селіванова: «Вітчизняні підприємці, хоч і рем-
ствують, але все ж миряться з податковим тягарем, проте одностайно 
і рішуче вимагають стабільності податкового законодавства, інакше 
втрачає сенс будь-яке стратегічне планування бізнесу» [126, с. 34].

У всіх промислово розвинених країнах держава піклується про 
розвиток малого та середнього бізнесу, використовуючи широкий 
спектр організаційно-правових інструментів щодо його стимулю-
вання.

Характерною є тенденція збільшення кількості малих підпри-
ємств. Зокрема, у 2004 р.  їх число порівняно  з 2000 р.  зросло на 
17 %. На 1 тис. населення припадає 6 малих підприємств, а кількість 
суб’єктів малого підприємництва, включаючи фізичних осіб — під-
приємців, становить 39 на 1 тис. населення. Водночас за цим показни-
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ком Україна все ще значно відстає від країн Центральної та Східної 
Європи.

Створення сприятливого підприємницького клімату в Україні 
повинно стати запорукою консолідації зусиль щодо вдосконалення 
рівня відносин і співпраці з донорськими організаціями та участі в 
міжнародних проектах, а вступ України до СОТ підвищить підпри-
ємницьку активність громадян України.

Суб’єктами права на підприємницьку діяльність є громадяни 
України, іноземці, особи без громадянства, що необмежені законом 
у право- та дієздатності, а також у силу своєї професійної діяльнос-
ті, посади, судом, оскільки Конституцією України проголошено, що 
«кожен» має право на підприємницьку діяльність.

Ю.М.Фролов доводить, що цивільно-правова категорія «суб’єкт 
підприємницької діяльності» та конституційно-правова — «суб’єкт 
права на підприємницьку діяльність» — не є тотожними як за об-
сягом і змістом, так і заформою. Адже якщо суб’єктом підприєм-
ницької діяльності особа стає лише з моменту її реєстрації в такій 
іпостасі в установленному законом порядку, то правом на підприєм-
ницьку діяльність кожний суб’єкт потенційно наділяється з момен-
ту народження, та інститут «реєстрації» є лише стадією реалізації 
цього права, яка відбувається за наявності певних установлених за-
коном підстав.

Крім того, науковець констатує, що коло потенційних носіїв пра-
ва на підприємницьку діяльність достатньо широке. Діапазон таких 
осіб у конституційно-правовому розумінні (як носіїв права на під-
приємницьку діяльність) значно ширший, ніж коло суб’єктів підпри-
ємницької діяльності в цивільно-правовому аспекті.

Згідно зі ст. 26 Конституції України іноземці та особи без гро-
мадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, корис-
туються тими самими правами і свободами, несуть такі самі зобо-
в’я зання,  як  і  громадяни України,  за  винятками,  встановленими 
Кон ституцією, законами чи міжнародними договорами України. На-
віть коли вони повністю правоздатні за законодавством України чи 
іншої держави, для заняття підприємництвом для деяких з них вста-
новлені додаткові певні умови. Так, біженці згідно із Законом Украї-
ни «Про біженців» повинні бути легалізовані, отримати посвідчення 
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біженця і лише з цього моменту можуть реалізувати своє право на 
заняття підприємництвом. Це стосується й апатридів.

Згідно зі ст. 103 і 120 Конституції України Президент України, 
члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місце-
вих органів виконавчої влади не можуть займатися підприємницькою 
діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради 
підприємства, що має на меті отримання прибутку. ст. 127 Конституції 
України забороняє займатися підприємницькою діяльністю суддям.

Господарським кодексом, законами України «Про державну 
служ бу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про боротьбу 
з корупцією» та деякими іншими встановлено, що не мають права 
займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо, а також через 
посередників чи підставних осіб, а також входити самостійно, через 
представника або підставних осіб до складу правління чи інших ви-
конавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, гос-
подарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, коопе-
ративів, що здійснюють підприємницьку діяльність, такі категорії 
осіб: народні депутати України; депутати Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим; депутати сільських, селищних, міських, районних, 
обласних рад; сільські, селищні, міські голови і голови районних, об-
ласних рад; службовці органів державної законодавчої та виконавчої 
влади, судді, прокурори і слідчі прокуратури, інші державні служ-
бовці; військовослужбовці, а також громадяни, які проходять альтер-
нативну службу; особи, які мають непогашену судимість за крадіж-
ки, хабарництво та інші корисливі злочини.

Крім того, не можуть бути зареєстровані як підприємці з правом 
здійснення відповідного виду діяльності особи, яким суд заборонив 
займатися певною діяльністю, до закінчення строку, встановленого 
вироком суду.

Зазначені положення законів не суперечать Конституції України, 
оскільки відповідно до ч. 2 ст. 42 Основного закону підприємницька 
діяльність депутатів, посадових іслужбових осіб органів дер жавної 
влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом.

Уперше з прийняттям Цивільного кодексу України на законо-
давчому рівні статус фізичної особи — підприємця було виокрем-
лено, що сприяло закріпленню зростаючої ролі підприємців — фі-
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зичних осіб у господарських відносинах нашої держави і в побудові 
ринкової інфраструктури.

Відповідно до ч. 3 ст. 42 Конституції України держава забезпе-
чує захист конкуренції в підприємницькій діяльності. Недобросовіс-
на конкуренція — будь-які дії в конкуренції, що суперечать правилам, 
торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

Не допускаються зловживання монопольним становищем на 
ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конку-
ренція. Види і межі монополії визначаються законом. З метою забез-
печення державного контролю за дотриманням антимонопольного 
законодавства, захисту інтересів підприємців і споживачів від його 
порушень створений Антимонопольний комітет України як орган, 
підпорядкований Кабінету Міністрів України і підвітний Верховній 
Раді України.

Об’єктами права на підприємницьку діяльність людини і грома-
дянина в Україні є діяльність суб’єктів підприємницької діяльності й 
результати такої діяльності, тобто економічні блага, створені або нада-
ні ними. Фактично об’єкти права приватної власності та права на під-
приємницьку діяльність збігаються, відрізняючись лише за певними 
винятками. Це майно (речі), природні ресурси, які можуть бути в ци-
вільному обігу, а також результати інтелектуальної, творчої діяльнос-
ті, в тому числі твори науки, літератури і мистецтва, винаходи, інші 
результати інтелектуальної творчої праці, з приводу яких виникають 
підприємницькі відносини. До об’єктів права на підприємницьку ді-
яльність слід додати послуги вартісного характеру та виконання робіт.

Перехід економіки України до розвинених ринкових відносин 
багато в чому залежить від правового забезпечення ринкових реформ, 
від створення належних умов функціонування суб’єктів підприєм-
ницької діяльності та дотримання ними вимог чинного законодавства.
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4.3. Основні напрямки розвитку та вдосконалення консти-
туційно-правового регулювання права користування об’єктами 
публічної власності

У Конституції України викладене право користування об’єктами 
державної та комунальної власності відповідно до Основного закону 
(ч. 3 ст. 41). Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 13 Конституції «кожний 
громадянин має право користуватися об’єктами права власності на-
роду відповідно до закону».

Здійснення права користування об’єктами державної та кому-
нальної власності громадянами України викликає багато запитань 
та протилежних думок, що не є позитивною ознакою чинного за-
конодавства, а його врегулювання Конституцією та законодавством 
України дуже суперечливе. Ці норми мають більше декларативний 
характер. Так, незрозумілими є позиції законодавців щодо права влас-
ності українського народу та державної власності; суб’єктивного та 
об’єктивного складу права користування об’єктами державної та ко-
мунальної власності, обсягу правомочностей суб’єктів цього права. 
На сьогодні немає єдиного закону, який би якомога повніше встанов-
лював умови і порядок користування публічною власністю.

Визначення поняття «право користування об’єктами публічної 
власності». В науці конституційного права поряд із поняттям «право 
користування об’єктами державноїі комунальної власності» широко 
застосовується поняття «користування об’єктами публічної власнос-
ті» (О.Ф.Фріцький), або «користування об’єктами суспільної влас-
ності» (Ю.М.Тодика, В.Ф.Погорілко, М.І.Хавронюк). Деякі автори 
паралельно вживають ці два поняття, зокрема О.Г.Кушніренко та 
Т.М.Слінько у праці «Права і свободи людини і громадянина».

Ю.М.Фролов вважає, що публічна (суспільна) власність — це 
сукупність матеріальних благ, які належать громадянському суспіль-
ству, та суспільні відносини, які виникають з приводу цих благ. Під 
правом користування об’єктами публічної (суспільної) власності нау-
ковець  розуміє  природну можливість  громадянського  суспільства 
безпосередньо або через суб’єктів публічної влади набувати, володі-
ти, користуватися, розпоряджатися певними майновими благами та 
захищати їх [268, с. 12].
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На нашу думку, зазначені положення безперечно становлять нау-
ковий інтерес. Однак не можна погодитися з позицією Ю.М.Фролова 
про те, що публічна (суспільна) власність належить громадянсько-
му суспільству, право користування об’єктами публічної  (суспіль-
ної) власності — природна можливість громадянського суспільства, 
оскільки, перш за все, користування об’єктами публічної власності є 
суб’єктивним, індивідуальним правом громадян України. Суперечли-
вою є також позиція щодо об’єднання термінів «публічна» та «сус-
пільна» власність. На нашу думку, це нетотожні поняття.

У конституційно-правовій літературі цим термінам приділяєть-
ся недостатня увага, спробуємо аргументувати нашу думку, відштов-
хуючись від дефініцій «публічний інтерес», «суспільна власність», 
«державні інтереси».

Конституційне право є галуззю публічного права. На сьогодні 
предмет публічного права охоплює не тільки такі «традиційні» сфери, 
як державний устрій та державна влада, управління й організація са-
моврядування, а й виявлення публічного інтересу як сумарного, уза-
гальненого соціального  інтересу в кожній зі сфер — економічній, 
соціальній та ін. До публічного інтересу належать: державний, сус-
пільний і територіальний інтереси. Як зазначає російський учений 
Ю.О.Тихомиров, сьогодні необхідно по-новому осмислити поняття 
публічності  у  суспільстві,  не  звужуючи його  лише до  державних 
інтересів і розуміючи під цим також спільні інтереси людей як ін-
тереси різного виду товариств, об’єднань (у тому числі територіаль-
них),  інтереси колективної самоорганізації та саморегулювання й 
самоуправління [251, с. 8]. Публічний інтерес, як бачимо, включає 
суспільний інтерес, носієм якого є народ, суспільство. Носієм дер-
жавного інтересу є держава в особі системи відповідних державних 
органів. Відповідно до ст. 140 Конституції України місцеве самовря-
дування є правом територіальної громади — жителів села чи добро-
вільного об’єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища 
або міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в 
межах Конституції та законів України.

Таким чином, згідно з Основним законом, першоджерелом те-
риторіального інтересу є територіальна громада, а суб’єктами, через 
які здійснюється цей інтерес, — органи місцевого самоврядування. На 
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думку Л.О.Завадської, публічний інтерес — це те, «в чому суспільство, 
його соціальні групи бачать певну цінність, яка задовольняє матері-
альні, духовні, естетичні, інші потреби і підлягає внаслідок цього за-
хисту у встановленому законом порядку» [248, с. 45]. Ю.О.Тихомиров 
вважає, що публічний інтерес — це офіційно визнаний державою та 
забезпечений правом інтерес соціальної спільноти, задоволення якого 
є пріоритетною умовою і гарантією її існування та розвитку.

Отже, на нашу думку, не можливо ототожнювати державні й 
публічні інтереси із суспільними, оскільки це різні поняття як за 
суб’єктивним складом, так і за рівнем закріплення та регулювання. 
Тому, виходячи з поняття власності, до суспільної власності слід від-
нести відповідно до чинної Конституції власність народу України 
(ст. 13 Конституції України), а до публічної власності — державну 
та комунальну власність і власність народу України (суспільну влас-
ність). Публічна власність є об’єднувальним терміном для цих форм 
власності, але лише в тому випадку, коли закон передбачає саме «пу-
блічне» використання «публічних об’єктів» (рис. 4.1).

Під правом користування об’єктами публічної власності люди-
ни і громадянина в Україні розуміється можливість людини і громадя-
нина безпосередньо або через визначених законом суб’єктів користу-
ватися певними матеріальними та природними благами в порядку та 
у спосіб, встановлені Конституцією та законами України.

Про обґрунтованість застосування терміна «публічна власність» 
свідчить і введений у дію з 1 січня 2004 р. Цивільний кодекс, в якому в 
ч. 2 ст. 167 зазначено, що держава може створювати юридичні особи 
публічного права (державні підприємства, навчальні заклади тощо); 
у ч. 2 ст. 168 зазначено, що Автономна Республіка Крим може ство-
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рювати юридичні особи публічного права (навчальні заклади тощо); 
у ч. 2 ст. 169 –територіальні громади можуть створювати юридичні 
особи публічного права (комунальні підприємства, навчальні закла-
ди тощо).

Вважаємо за можливе поряд із термінами «користування об’єк-
тами державної  і комунальної власності» та «користування об’єк-
тами права власності українського народу» застосовувати як тотожне 
об’єд нуюче поняття «користування об’єктами публічної власності», 
оскільки воно найбільше відповідає сутності та змісту таких відно-
син держави й особи та правомочності користування щодо вказаних 
об’єктів.

До речі, поняття публічності використовується в багатьох су-
часних конституціях. Так, відповідно до ст. 49 Конституції Іспанії: 
«Органи публічної влади застосовують заходи щодо надання допо-
моги, лікування та оздоровлення, фізично чи психічно слабких... » У 
конституції Італії в ст. 43 передбачено: «З метою загальної користі 
закон може першочергово закріпити або передати за умови випла-
ти компенсації державі, публічним закладам, об’єднанням громадян 
або споживачів певні підприємства, які належать до основних публіч-
них служб або до джерел енергії... ».

Сутність та зміст права користування об’єктами публічної влас-
ності. Застосовуючи поняття «державна та комунальна власність», не-
обхідно дати їм визначення.

Право державної власності — це право держави або юридичної 
особи, за якою закріплено майно. Суб’єктом права державної влас-
ності необхідно визнати державу, утворену українським народом, у 
цілому [274, с.84]. Через органи державної влади здійснюється воля 
не цих органів, а самого народу, який може висловити свою волю, 
здійснити свою владу і безпосередньо (ст. 5 Конституції України).

Відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування» «право ко-
мунальної власності — право територіальної громади володіти, до-
цільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій 
розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, 
так і через органи місцевого самоврядування».

Проте ми вживаємо і поняття «право власності Українського на-
роду». Серед науковців постало питання: чи український народ є са-
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мостійним суб’єктом права власності нарівні з державою, окремими 
особами, і чи слід говорити про цей вид права власності? Цивільний 
кодекс України приділяє велику увагу зазначеному поняттю, врегу-
льовуючи його окремою ст. 324 з ідентичною назвою «Право влас-
ності Українського народу». Враховуючи природу цієї статті, можна 
дійти висновку, що, справді, український народ визнається окремим 
суб’єктом права власності на законодавчому рівні. Проте, як зазначає 
Я.М.Шевченко [284, с. 11], поєднання належності права власності 
українського народу і водночас його здійснення від імені власника 
дає змогу зробити висновок, що власність українського народу є вод-
ночас державною власністю. За змістом (правомочності власника) 
право українського народу ідентичне праву власності держави, а за 
суб’єктивним складом — ні, оскільки поняття «народ» та «держава» 
не тотожні. Крім того, правомочності власника в обох випадках здійс-
нюють уповноважені на те державні органи. Однак відмінність у 
діяльності органів державної влади щодо здійснення прав власника 
залежить не від того, хто здійснює ці права, а від того, від імені кого 
вони здійснюються.

Кожен громадянин України особисто та через громадські ор-
ганізації, трудові колективи, територіальні громади має право брати 
участь у розгляді місцевими радами і Верховною Радою України пи-
тань, пов’язаних з використанням та охороною природних ресурсів, 
і вимагати від інших громадян та організацій дотримання правил при-
родокористування та екологічної безпеки, а також накладення забо-
рони на діяльність підприємств, установ, організацій, громадян, що 
завдають шкоди навколишньому середовищу.

Так, відповідно до ст. 11 Водного кодексу: громадяни та їх об’єд-
нання, інші громадські формування в установленому порядку мають 
право брати участь у розгляді місцевими радами та іншими держав-
ними органами питань, пов’язаних з використанням і охороною вод, 
відтворенням водних ресурсів та ін.

На практиці часто громадян певної територіальної одиниці не 
повідомляють про право брати участь у розгляді зазначених питань. 
Наприклад, розглянемо повідомлення про скликання чергової сесії 
Васильківської районної ради, опубліковане в районній газеті «Життя 
і слово». У порядок денний були включені питання: « ...3. Про впо-
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рядкування управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл і селищ Васильківського району. ...10. Про прийняття 
об’єктів в комунальну власність району» [234, с. 1] Або далі в тій 
самій газеті про скликання чергової сесії Васильківської міської ради. 
У порядок денний включено такі питання: «1. Про хід виконання про-
грами соціально-економічного розвитку міста Василькова за І квар-
тал 2004 року та за 2002‒2003 роки. ...6. Про Програму відпочинку 
та оздоровлення дітей міста Василькова у 2004 році... На сесію, крім 
депутатів міської ради, запрошуються депутати вищестоящих рад, ке-
рівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, 
керівники підприємств, установ, організацій, громадських організа-
цій, партій, органів самоорганізації населення міста» [234, с. 1]. У 
цьому випадку окремо запрошуються як представники виконавчих 
органів міської ради, так і представники об’єднань громадян, керів-
ники підприємств, але про запрошення громадян певної територіаль-
ної одиниці не йдеться. Напевно органи місцевої влади вважають, що 
запрошення для місцевого жителя не обов’язкове, оскільки він сам 
про це знає, або запрошення пересічного громадянина на засідання є 
небажаним тому, що створює низку проблем.

Змістом права користування об’єктами публічної власності є ви-
користання для задоволення власних потреб громадян об’єктів дер-
жавної та комунальної власності, природних об’єктів права власнос-
ті народу України відповідно до закону.

Формою права користування об’єктами публічної власності є 
діяльність щодо користування цими об’єктами та участь у вирішен-
ні питань стосовно використання природних ресурсів. Наприклад, є 
такі форми використання громадянином цього права: мисливство, ри-
бальство; проїзд автошляхами, мостами; прогулянки в парковій зоні; 
збирання ягід, грибів тощо.

На нашу думку, право користування об’єктами публічної влас-
ності похідне від права користування правом власності і його можна 
визначити як юридично закріплену можливість вилучення корисних 
властивостей або його господарське використання відповідно до Кон-
ституції та законів громадянами України. Зазвичай, право користу-
вання об’єктами публічної власності здійснюється без права воло-
діння (наприклад, користування мостами, автошляхами, закладами 
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охорони здоров’я, освітніми закладами тощо). Але можливі випадки 
його здійснення разом з правом володіння або розпорядження.

Наприклад, відповідно до ст. 51 Водного кодексу в користу-
вання на умовах оренди надаються водні об’єкти (їх частини) міс-
цевого значення та ставки. Поняття оренди включає правомочності 
як користування, так і володіння. Відповідно до ст. 24 Кодексу про 
надра користувачі мають право «розпоряджатися видобутими ко-
рисними копалинами, якщо інше не передбачено законодавством 
або умовами спеціального дозволу (ліцензії)». Право користуван-
ня об’єктами державної та комунальної власності може здійсню-
ватися з подальшим набуттям права власності на результати праці, 
продукцію, плоди від діяльності щодо такого користування. Відповід-
но до Лісового кодексу постійні користувачі набувають право влас-
ності на заготовлену продукцію і доходи від її реалізації (крім доходів 
від реалізації продукції, отриманої від догляду за лісом та інших лісо-
господарських заходів).

Крім того, зазначене право може використовувати як громадя-
нин особисто, так і група людей. Наприклад, проїзд автошляхами 
країни, користування книгою в бібліотеці.

Іноді користування об’єктами публічної власності можливе 
лише за дотримання громадянином спеціальних умов. Так, для госпо-
дарського використання землі та інших природних ресурсів необхід-
ний спеціальний дозвіл (рішення) уповноважених державою органів; 
для користування фондами бібліотеки необхідно пред’явити певні 
документи та дотримуватися правил, установлених бібліотекою.

Законодавець іноді намагається врегулювати відносини щодо ко-
ристування об’єктами публічної власності шляхом чіткого визначення 
понять і видів користування, а також прав і обов’язків користувачів.

Наприклад, Водним кодексом України подається поняття водо-
користування як використання вод (водних об’єктів) для задоволення 
потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспор-
ту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води, 
скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об’єктів).

Користування природними об’єктами здійснюється в порядку 
як загального, так і спеціального користування. Як правило, для спе-
ціального користування необхідна наявність дозволів уповноваже-
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них на те органів, а в окремих випадках — навіть ліцензування. На-
приклад, відповідно до Лісового кодексу спеціальне використання 
лісових ресурсів на наданій земельній ділянці лісового фонду про-
вадиться за спеціальним дозволом — лісорубним квитком (ордером), 
або лісовим квитком.

Громадяни України для задоволення власних потреб можуть 
користуватися об’єктами публічної власності як безкоштовно (на-
приклад, закладами народної освіти, культури, охорони здоров’я, 
шляхами, мостами, місцями загального відпочинку), так і за плату в 
порядку і за умов, встановлених органами, що управляють держав-
ним чи комунальним майном. Платно здійснюється, як правило, спе-
ціальне користування (наприклад, користування надрами, тваринним 
світом у порядку спеціального користування), безоплатно — загальне 
(наприклад, водопій тварин, збирання ягід, грибів, трав тощо).

Правові обмеження права користування об’єктами публіч-
ної власності. Згідно зі ст. 13 і 42 Конституції України закон може 
встановити обмеження на користування об’єктами публічної влас-
ності. У деяких випадках громадяни не можуть користуватися згід-
но із законом певними об’єктами (наприклад оборонними) взагалі 
або можуть користуватися природними чи іншими об’єктами права 
публічної власності за певних умов (тільки на умовах оренди (лізин-
гу) або за умови попередньої оплати). Згідно зі ст. 64 Основного за-
кону це право може бути обмежено тимчасово в умовах воєнного 
або надзвичайного стану. Так, відповідно до ст. 45 Водного кодексу 
в разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а також 
в інших передбачених законодавством випадках права водокористу-
вачів можуть бути обмежені з метою забезпечення охорони здоров’я 
людей та в інших державних інтересах.

Отже, принципами обмеження права користування об’єктами 
публічної власності є:

- припустимість обмеження відповідно до Конституції та зако-
нів України;

- рівність усіх осіб у правообмежуванні (тобто обмеження вста-
новлюється шляхом загального правового регулювання);

- наявність судового захисту права користування об’єктами пу-
блічної власності (серед економічних прав є найменш захищеним).
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Правові обмеження права користування об’єктами публічної 
власності відповідно до Конституції України такі: права, свободи, 
честь та гідність громадян; інтереси суспільства; надзвичайний і во-
єнний стан; обов’язок сплачувати податки і збори; обов’язок не запо-
діювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завда-
ні збитки; обов’язок відбувати військову службу; обов’язок захисту 
Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності, шанування її 
державних символів; дотримання Конституції та законів України.

Щодо суб’єктів права, то норми Конституції України розумі-
ють неоднаково. Згідно зі ст. 41 Основного закону лише громадяни 
України можуть користуватися об’єктами публічної власності. До 
об’єктів державної та комунальної власності належить, наприклад, 
майно закладів охорони здоров’я, закладів освіти. ст. 49 Конститу-
ції України передбачає, що «кожен має право на охорону здоров’я, 
медичну допомогу і медичне страхування»; ст. 53 — «кожен має 
право на освіту». В науці конституційного права поняття «кожен» 
розуміють стосовно всіх фізичних осіб — громадян, іноземців, осіб 
без громадянства. На нашу думку, розуміти ці статті Конституції 
необхідно так: громадяни, іноземці, особи без громадянства мають 
право користуватися об’єктами державної та комунальної власності 
закладів освіти, охорони здоров’я, оскільки реалізувати «кожному» 
права на охорону здоров’я та освіту можна через заклади охорони 
здоров’я та заклади освіти державної, комунальної та інших форм 
власності. Інше питання стосується того, чи послуги, які надаються 
в цих закладах для іноземців і осіб без громадянства, будуть платні 
або безоплатні, тому що Основний закон гарантує надання медичної 
допомоги (ч. 3 ст. 49) та здобуття вищої освіти на конкурсній основі 
безоплатно тільки громадянам України (ч. 4 ст. 53).

Об’єкти права користування публічною власністю. До об’єк-
тів державної та комунальної власності відносять шляхи, мости, місця 
загального відпочинку. Зрозуміло, що в нашій державі користуватися 
цими об’єктами іноземні громадяни чи особи без громадянства мо-
жуть без обмежень. Оскільки важко уявити таку ситуацію, коли спів-
робітники Державної автоінспекції будуть перевіряти на дорогах на-
явність у особи документів про її належність до тієї чи іншої держави 
і, виходячи з цього, дозволяти проїзд автошляхами, мостами Украї-
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ни. Зрозуміло, що в цьому випадку буде порушення свободи пере-
сування, яка гарантується кожному відповідно до ст. 33 Конституції 
України. Крім того, ст. 26 Конституції України передбачає: «Іноземці 
та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних 
підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також 
несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, ― за винятка-
ми, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними до-
говорами України». Таким чином, до суб’єктів права користування 
об’єктами публічної власності слід віднести громадян України, іно-
земців, осіб без громадянства.

Об’єктами права користування громадян України публічною 
власністю є державна та комунальна власність, природні ресурси ви-
ключного права власності народу.

Об’єктами права державної власності, по-перше, є кошти дер-
жавної скарбниці, по-друге, майно, яке закріплене за юридичними 
особами, створеними державою.

Ст. 33-34 Закону «Про власність» визначалися такі об’єкти права 
державної власності. При цьому загальнодержавною власністю є: 
земля; майно, що забезпечує діяльність Верховної Ради України та утво-
рюваних нею державних органів; майно Збройних Сил, органів дер-
жавної безпеки, прикордонних і внутрішніх військ; оборонні об’єкти; 
єдина енергетична система; системи транспорту загального користу-
вання, зв’язку та інформації, що мають загальнодержавне значення; 
кошти державного бюджету; Національний банк, інші державні банки 
та їх установи і створювані ними кредитні ресурси; державні резервні, 
страхові та інші фонди; майно державних підприємств; об’єкти соціаль-
но-культурної сфери; інше майно, що становить матеріальну основу су-
веренітету України і забезпечує її економічний та соціальний розвиток.

У комунальній власності є майно, у тому числі грошові кошти, 
яке належить територіальній громаді. У ст. 142 Конституції України 
визначено приблизний перелік об’єктів права комунальної власності, 
які розглядаються, у першу чергу, як матеріальна та фінансова осно-
ва місцевого самоврядування.

Крім того, у власності держави чи адміністративно-територі-
альної одиниці можуть знаходитися й об’єкти права інтелектуальної 
власності.
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Управління державним майном від імені народу (населення ад-
міністративно-територіальної одиниці) відповідно здійснюють Вер-
ховна Рада України і місцеві ради депутатів України, а також уповно-
важені ними державні органи.

Людина не може існувати, не використовуючи землю, воду, дере-
вину, повітря, корисні копалини, тваринний світ тощо. Відповідно до 
Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші 
природні ресурси, що знаходяться в межах території України, природ-
ні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) еко-
номічної зони є об’єктами права власності українського народу. Від 
імені народу права власника здійснюють органи державної влади та 
місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією Украї-
ни. Кожний громадянинмає право користуватися об’єктами права 
влас ності українського народу відповідно до закону.

У конституціях зарубіжних держав право користування об’єк-
тами публічної власності не встановлюється. Інколи в них передбача-
ються випадки користування окремими об’єктами публічної власнос-
ті. Наприклад, у Конституції Австрії: « ...Публічні школи доступні 
для всіх, незалежно від походження, статі, раси, положення, класової 
приналежності, мови і віросповідання, в іншому їх доступність ви-
значається залежно від встановлених законом положень».

Проблема «повноцінного» здійснення права користування 
об’єктами публічної власності. Користування як річчю самою бу-
дівлею, предметами в тій чи іншій будівлі, комплексі втрачає сенс, і 
разом з цим втрачає свій зміст право користування об’єктами публіч-
ної власності, проголошене Основним законом. Отже, громадянин 
має право користуватися майном, а сферою послуг, в якій фактично 
майно є неголовним, а додатковим, — ні. Юридична енциклопедія 
дає таке поняття майна у цивільному праві: 1) певна річ або сукуп-
ність речей, у тому числі гроші та цінні папери; 2) сукупність речей 
та майнових прав (прав вимоги) певної особи (актив); 3) сукупність 
прав та обов’язків, які характеризують майнове становище особи 
[294, с. 89]. Під закладом розуміється одна з поширених в Україні 
ін- ституційних форм управління у сфері освіти, науки, культури, 
охорони здоров’я, медицини, спорту тощо [294, с. 116.]. Заклад — 
це організація, створена власником, для здійснення управлінських, 
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соціально-культурних або інших функцій некомерційного характе-
ру, яка фінансується ним повністю або частково. Він не входить до 
системи розвинутого товарного обороту [84, с. 77]. Отже, сутність 
права користування об’єктами публічної власності опосередковано 
включає сферу докладання людської праці, надання послуг, без яких 
користування певними об’єктами публічної власності втрачає свій 
сенс. У наданні можливості користування цим правом важливий 
людський фактор, який дає змогу громадянам України «повноцінно», 
повною мірою реалізувати проголошене Конституцією право.

Однак слід зазначити, що право користування деякими об’єк-
тами публічної власності (майном охорони здоров’я, освіти тощо) 
може бути реалізоване лише в комплексі з іншими, проголошеними 
Конституцією, правами. Наприклад, правом на охорону здоров’я, ме-
дичну допомогу відповідно до ст. 49 Основного закону або правом 
на освіту відповідно до ст. 53 Конституції України тощо.

Щодо концепції права користування об’єктами публічної 
власності. Світовий досвід підтверджує, що економічна та юридич-
на інфраструктури країн з ринковою економікою базуються на двох 
формах власності: публічній і приватній. Проведення в Україні еко-
номічної реформи, спрямованої на формування засад ринкової еко-
номіки, закономірно зумовило необхідність впровадження світового 
досвіду в систему відносин власності, в тому числі на землю, які 
базуються на публічній та приватній власності.

Публічне означає необхідне для всього суспільства. Поняття 
публічної власності орієнтує законодавця на цільове призначення 
певних засобів або майна суб’єкта.

У країнах, де є поділ права на публічне і приватне, особливий 
статус публічного майна базується на концепції публічної власності 
з характерними для неї принципами невідчужуваності, неконфіско-
ваності, недопустимості накладення на нього арешту та ін. [19, с. 22].

У конституційній природі права публічної власності відобража-
ється ступінь оволодіння суспільним благом з боку таких суб’єктів 
конституційних відносин, як народ, народи, населення, громадяни. 
Категорія публічної власності спрямована, в першу чергу, на виявлен-
ня характеру відносин великих соціальних груп, у тому числі наро-
ду, населення регіону, територіального утворення, а також громадян 
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з приводу формування, використання і розподілу суспільного блага 
у вигляді певних матеріальних об’єктів і прав на них.

Державна власність як різновид публічної власності безпосе-
редньо пов’язана з державою, існування якої зумовлене реалізаці-
єю публічних функцій. Відповідно існування державної власності 
також спричинюється, перш за все, публічними функціями.

Поняття публічної власності в Україні тільки починає форму-
ватися. Дослідження її правової природи має кілька напрямів, один 
з яких пов’язаний із вивченням конституційного закріплення цього 
інституту в  інших країнах. Але тут постає низка проблем. Напри-
клад, у перекладах іноземних конституцій, опублікованих у радян-
ський і ранній пострадянський періоди, термін «публічна власність» 
перекладався як «державна власність», хоча з правового погляду це 
не синоніми. Поняття публічної власності є терміном ширшим, ніж 
поняття державної власності.

Друга проблема полягає в тому, що саме слід розуміти під тер-
міном «публічна власність». Наприклад, в український науці немає 
одностайності щодо цього питання. Частково це пов’язане з нерозроб-
леністю концепції публічної власності в Україні. В російській право-
вій літературі публічна власність розуміється як збірне поняття, що 
об’єднує державну і муніципальну форми власності [162, с. 41].

Публічна власність характеризує відносини панування, присво-
єння і розподілу суспільного блага з метою задоволення публічних 
інтересів. Публічна власність разом з тим є важливим суспільним 
благом, суспільною цінністю.

Законодавча конструкція публічної власності структурувала б 
відносини власності в цілому і державної та комунальної власності зо-
крема. Зазначену тезу можна проілюструвати на прикладі болгарсько-
го конституційного законодавства. Спочатку в Конституції Болгарії 
були закріплені норми про рівні можливості розвитку всіх форм влас-
ності з їх переліком у ст. 14 Конституції 1974 р. (у редакції 1990 р.) 
та норми про те, що «власність може бути приватною і публічною», а 
«режим об’єктів державної і громадської власності визначається зако-
ном» у ст. 17 чинної Конституції 1991 р. Це дало змогу прийняти закон 
про державну власність 1996 р., яким був установлений різний пра-
вовий режим державної публічної власності й державної приватної 
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власності. Таким чином, було врегульоване питання про статус майна, 
без якого взагалі неможливе здійснення публічних функції та іншого 
державного майна. Така сама модель була застосована і до муніци-
пальної власності як різновиду публічної власності [18, с.42].

Основною метою регулювання відносин публічної власності є 
досягнення конституційного (публічного) інтересу, зміст якого не за-
вжди збігається з приватноправовим. Важливим засобом управління 
публічною власністю є публічне утворення, відповідний орган пу-
блічної влади.

Таким чином, природа публічної власності спрямована на за-
доволення загального інтересу населення території всієї країни або 
окремого регіону чи територіальної громади. Правовий режим фор-
мування (джерела), управління і розпорядження публічною власніс-
тю залежить від її цільового призначення.

Важливою метою використання публічної власності публічни-
ми власниками є права людини і громадянина.

В Україні концепція публічноїв ласності тільки починає фор-
муватися, хоча потреба в її створенні, розробці та законодавчому за-
безпеченні на сьогодні вже відчутна. Це зумовлено, перш за все, про-
цесами приватизації та реприватизації в Україні та її спрямованістю 
на входження до Європейського Союзу. Питання про те, що можна 
приватизувати, а що ні, повинно безпосередньо бути пов’язане з ви-
конанням публічних функцій. Практика законодавчого регулювання 
державної, комунальної власності в Україні базується не на концеп-
ції публічної власності, а будується, виходячи з необхідності вирі-
шення кон’юнктурних, прагматичних завдань, що є однією з причин 
деяких системних проблем законодавства.

Тому необхідно прийняти такий закон про державну власність, 
в якому можна було б чітко визначити концептуальні підходи до всіх 
її різновидів залежно від цільового призначення майна.

Отже, слід підсумувати, що в Україні виникла нагальна потре-
ба створення концепції права публічної власності  і відповідно до 
неї прийняття блоку законів: «Про державну власність», «Про кому-
нальну власність», «Про націоналізацію», «Про право користування 
об’єктами публічної власності», а також внесення змін відповідного 
змісту до Цивільного і Господарського кодексів.
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У Законі України «Про право користування об’єктами публіч-
ної власності» пропонуємо закріпити поняття права користування 
об’єктами публічної власності; правовий режим використання такої 
власності; права та обов’язки суб’єктів користування об’єктами права 
публічної власності; механізм реалізації та захисту зазначеного права.

Аналіз норм чинного законодавства дає підстави для висновку 
про необхідність внесення змін і до Конституції України в питанні 
користування об’єктами публічної власності, зокрема є доцільним 
запропонувати таку редакцію ч. 3 ст. 41 Основного закону: «Кожен 
для задоволення своїх потреб може користуватися об’єктами держав-
ної та комунальної власності та виключної власності народу України 
відповідно до закону».

Контрольні запитання

1. Які існують основні методи конституційно-правового регу-
лювання?

2. Чому конституційне право є галуззю публічного права?
3. В чому полягає природа публічної власності?

Теми рефератів

1. Концепція права публічної власності.
2. Правові обмеження права користування об’єктами публічної 

власності.
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РОЗДІЛ 5. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ 
ПРАКТИКИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ 
БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ТА 
СУЧАСНИХ СВІТОВИХ 
ПРОЦЕСАХ

5.1. Механізми стратегічного інформаційного протиборства

Завдяки можливості опосередковано впливати на соціальну, еко-
номічну, політичну, духовну та інші сфери життєдіяльності, інформа-
ційна сфера постає об’єктом протиправних посягань. Завдяки цьому 
інформаційне суспільство продукує умови для здійснення різноманіт-
них форм протиправної поведінки суб’єктів інформаційної сфери.

Проблема інформаційної безпеки виникла в процесі формуван-
ня інформаційного суспільства в Україні. Як свідчить вітчизняний і 
зарубіжний досвід, в процесі інформатизації виникає наступна супе-
речлива ситуація: з одного боку, відставання в темпах інформатиза-
ції, низька якість інформаційних послуг, що призводить до зниження 
темпів економічного розвитку, обороноздатності, інформаційної залеж-
ності від інших країн. З іншого боку, розвиток інформатизації відкриває 
нові небезпеки для суспільства (комп’ютерні злочини, приховування, 
спотворення інформації). Тому сформувалась залежність національної 
безпеки від  забезпечення  інформаційної безпеки, яка зростатиме в 
силу розвитку інформаційних систем та інформаційних технологій.

Адже сучасне суспільство вже не може відповідним чином за-
безпечувати свою життєдіяльність без застосування інформаційних 
систем, без забезпечення надійності їх функціонування, захисту від 
протиправного доступу до неї. Така залежність суспільства від ін-
формації, яка стала соціальним ресурсом, робить суспільну та інди-
відуальну свідомість вразливою до дій, спрямованих на її дезоргані-
зацію та руйнування, чутливою до інформаційних загроз.
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Зазначимо, що у наукових дослідженнях окресленій нами про-
блемі інформаційної безпеки присвячено значну кількість праць су-
часних вітчизняних та зарубіжних науковців. Зокрема, дослідженням 
інформаційної безпеки України взагалі, та інформаційним загрозам 
зокрема, займаються такі українські вчені, як О.Литвинен ко, Г.Почеп-
цов, Б.Кормич, В.Шамрай, Я.Жарков, В.Ліпкан та ін. Проте недостат-
ність у розробленні родового поняття «загроза» робить неможливим 
формування адекватної системи моніторингу та управління загрозами 
та небезпеками в інформаційній сфері.

Інформаційна боротьба є найефективнішим засобом досягнен-
ня і забезпечення розвиненими країнами своїх цілей та інтересів у 
всіх життєво важливих сферах: політичній, економічній, військовій. 
Крім того, у ст. 1 Закону України «Про основи національної безпеки 
України» визначено, що загрози національній безпеці — це наявні 
та потенційно можливі явища і чинники, що створюють небезпеку 
життєво важливим національним інтересам України [214].

У цьому відношенні системний підхід до інформаційної без-
пеки потребує визначення її суб’єктів, засобів і об’єктів, інформа-
ційних загроз, джерел небезпеки, спрямованості небезпечних інфор-
маційних потоків. Вітчизняні дослідники Я.М.Жарков, М.Т.Дзюба, 
І.В.Замаруєва наводять такі визначення інформаційної загрози:

такий інформаційний вплив, при якому створюється потенцій-
на або реальна небезпека зміни напрямку або темпів прогресивного 
розвитку держави, суспільства, індивідів;

небезпека заподіяння шкоди життєво важливим інтересам осо-
бистості, суспільства, держави шляхом інформаційного впливу на 
свідомість, інформаційні ресурси;

сукупність чинників, що перешкоджають розвитку і використан-
ню інформаційного середовища в інтересах особистості, суспільства 
і держави [92, c. 71].

Д.О.Беззубов дає наступне визначення: «Інформаційні загро-
зи — це зміни у стані інформаційного середовища, що створює не-
безпеку або ризик заподіяння шкоди суспільній безпеці України як 
основної умови нормального функціонування та розвитку суспіль-
ства, що охороняються нормами адміністративного права» [32, c. 92].

Загрози безпеці інформації в Україні зумовлені:
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- невиваженістю державної політики в галузі інформаційних тех-
нологій, що може призвести до безконтрольного та неправомірного 
доступу до інформації та її використання; діяльністю інших держав, 
спрямованою на одержання переваги в зовнішньополітичній, еконо-
мічній, військовій та інших сферах;

- злочинною діяльністю, спрямованою на протизаконне одер-
жання інформації з метою досягнення матеріальної вигоди або нане-
сення шкоди юридичним чи фізичним особам;

- використанням інформаційних технологій низького рівня, що 
призводить до впровадження недосконалих технічних засобів із за-
хистом інформації, засобів контролю за ефективністю технічного за-
хисту інформації [212].

Унікальною особливістю інформаційної загрози є те, що вона 
виступає як самостійна загроза і водночас є реалізаційною основою 
для інших видів загроз на інформаційному рівні, а часто і їх першо-
причиною. Інформаційна загроза формується в інформаційному про-
сторі.

Надзвичайно важливою проблемою у визначенні реальних за-
гроз є використання політичною елітою, залежно від ситуації та своїх 
вузькогрупових інтересів, видавати поодинокі приклади як загаль-
нонаціональні загрози і, навпаки, приховувати катастрофічний стан 
країни, ігноруючи реальні факти і тенденції [43, с. 32].

Зауважимо, що якщо раніше загрози мали зовнішній і воєнний 
характер, невоєнні і воєнні засоби практично неможливо було вико-
ристовувати комплексно, зараз, в умовах глобалізації, дедалі більшої 
взаємозалежності світу та нових технологій, загрози мають, як пра-
вило, комплексний та системний характер [159, с. 39].

Цілком влучною є позиція О.С.Бодрука, що на практиці аналіз 
загроз — це завжди суб’єктивний процес сприйняття певною особою 
чи соціальною групою тих чи інших факторів через призму власних 
інтересів і фахового рівня. Водночас, об’єктивне визначення загроз 
передбачає чітке усвідомлення параметрів, за межами яких певне 
явище втрачає можливості саморегуляції та потребує зовнішнього 
втручання для збереження стабільності соціальної системи, а також 
певних умов, що перетворюють ті ж самі фактори або на реальну, 
або на потенційну загрозу [43, с. 37].
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Загрози національним інтересам в інформаційній сфері можна 
поділити на загрози діяльності влади щодо реалізації національних 
інтересів в інформаційній сфері і загрози об’єктам національних ін-
тересів в інформаційній сфері, які, своєю чергою, можна поділити 
на загрози інформації (відомостям, повідомленням), інформаційній 
інфраструктурі та правовому статусу людини в інформаційній сфері. 
Зрозуміло, що поняття загроз інформаційній безпеці особистості та 
суспільства тісно пов’язані, оскільки інформаційна загроза окремій 
особистості формує у кінцевому результаті інформаційну загрозу сус-
пільству та державі [35, c. 65].

Деякі науковці розглядають поняття інформаційної безпеки 
особистості саме виходячи із загроз. Можна погодитися з думкою 
В.М.Петрика, А.М.Кузьменка, В.В.Остроухова, які визначають інфор-
маційну безпеку особистості як належний рівень теоретичної та прак-
тичної підготовки особистості, за якого досягається захищеність і 
реа лізація її життєво важливих інтересів і гармонійний розвиток неза-
лежно від інформаційних загроз; здатність держави створити можли-
вості для гармонійного розвитку і задоволення потреб особистості в 
інформації, незалежно від інформаційних загроз; гарантування, роз-
виток і використання інформаційного середовища в інтересах осо-
бистості, а також захищеність від різних інформаційних небезпек 
[199, с. 36]. Ю.А.Фісун характеризує інформаційну безпеку як «стан 
захищеності інформаційного середовища, який відповідає інтересам 
держави, за якого забезпечується формування, використання і мож-
ливості розвитку незалежно від впливу внутрішніх та зовнішніх ін-
формаційних загроз» [259, c. 66].

Беручи до уваги викладене, розглянемо наступні загрози інфор-
маційній безпеці.

Загрози інформації (відомостей, повідомленням), безумовно, є 
найбільш поширеним видом загроз. Інформація як елемент цього 
комплексного об’єкта безпеки виступає в двох формах: відомостей і 
повідомлень. Відомості характеризують змістовну сторону інформації, 
що розкривається суб’єктом, який її одержує. Вони стають об’єктом на-
ціональних інтересів у інформаційній сфері у випадку, якщо належать 
до цінностей, які відображають національну ідентичність, а також до 
знань у сфері створення, розвитку і використання сучасних інформа-
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ційних технологій, інформаційної інфраструктури суспільства. Пові-
домлення як основна форма існування інформації у відірваному від 
індивіда вигляді у формі даних стають об’єктом національних інтере-
сів, у зв’язку з необхідністю реалізації інтересів суб’єктів — індивідів, 
громадських організацій, органів державної влади, тобто об’єктом, 
сформованих в інформаційній сфері суспільних відносин. При цьому, 
безпека інформації полягає в захищеності від загроз її здатності задо-
вольняти потреби суб’єктів національних інтересів.

Аналізуючи загрози, які впливають на інформаційні повідомлен-
ня, слід констатувати, що вони за своєю спрямованістю дуже різно-
манітні. Як відомо, повідомлення існують у певному матеріальному 
вигляді й призначені для передачі відомостей іншим індивідам чи со-
ціальним групам. Значущість цих відомостей для адресата значною 
мірою залежить від дотримання необхідних умов передачі: режиму 
доступу до інформації, своєчасності, збереження переданих відомос-
тей, потреби адресата в цих відомостях тощо. Відповідно, шкода 
через повідомлення може бути завдана знищенням, перекручуван-
ням, порушенням доступу, затримкою передачі. Повідомлення, пе-
редані каналами зв’язку, можуть бути перехоплені, знищені, замінені 
іншими, модифіковані. Дані, отримані в результаті таких перехоплень, 
можуть бути використані для здійснення масштабних спекулятивних 
операцій і, як наслідок, завдання шкоди економіці, соціальній стабіль-
ності, або для порушення планів виборчої компанії учасників вибо-
рів і заподіяння шкоди конституційним правам і свободам громадян. 
Порушення встановлених правил доступу громадян до відомостей, 
що становлять державну таємницю, наприклад, про технології ви-
робництва зброї масового знищення, може призвести до розголо-
шення цих відомостей і появи такої зброї у кримінальних структур, 
міжнародних терористичних організацій. Повідомлення, що зберіга-
ються у формі архівних документів, можуть бути знищені, вкрадені, 
а також модифіковані. Наслідком цих дій можуть бути перекручення 
історичних фактів, які легітимізують владу, державні кордони, інші 
важливі ознаки нації чи влади, що призводить до руйнування духов-
них цінностей нації.

Безумовно, заподіяння шкоди через неповноту, невчасність і не-
достовірність інформації — це важлива інформаційна загроза, однак 
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вона не може бути головною. Проте, не можна погодитися з поло-
женнями ст. 3 проекту Закону «Про інформаційний суверенітет та 
інформаційну безпеку України» та тією частиною проекту «Концеп-
ції (Основ державної політики) інформаційної безпеки України» [14, 
с. 14], де на перше місце в понятті «інформаційна безпека» постав-
лено загрозу щодо недостовірності й несвоєчасності інформування. 
За досвідом провідних країн світу, інформаційну безпеку необхідно 
забезпечити насамперед в основних сферах життєдіяльності особи, 
держави та суспільства, які забезпечують прогресивний розвиток еко-
номіки, науки, культури, оборони, державного управління. Така без-
пека спрямована на захист інформаційного простору, свідомості й 
психіки громадянина й суспільства.

Як стверджує академік РАН Л.Абалкін, «пошук єдиного світо-
вого інформаційного простору, організація демократичного і загаль-
ного контролю за ним –одне з найскладніших і, можливо, найважчих 
завдань ХХІ століття. Добре скоординована і високооплачувана ін-
формаційна політика є серйозною загрозою нового часу» [10, с. 37].

Найбільш небезпечними джерелами загроз інтересам особи, 
держави та суспільства щодо збереження національної ідентичнос-
ті в умовах інформаційного суспільства є використання глобальної 
інформаційної інфраструктури для пропаганди таких духовних цін-
ностей, які знижують соціальну значущість духовних цінностей сус-
пільства і нації. Сили і засоби спеціальних інформаційних операцій 
спрямовані на поглиблення духовної кризи. Втрата національних, ду-
ховних цінностей веде до виродження народу і краху суспільства. 
Здатність нації оперативно і ефективно вирішити проблеми забезпе-
чення інформаційної безпеки є необхідною умовою її рівноправної 
участі у формуванні глобального інформаційного суспільства.

Кожна країна вирішує проблеми в цій сфері, зважаючи на той 
досвід, який вона встигла накопичити, і мету, яку вона перед собою 
ставить. Новизна цих проблем і небезпека наслідків вияву загроз зу-
мовлює необхідність активізації наукових досліджень розглянутих 
явищ як найбільш ефективного засобу їхнього об’єктивного аналізу 
і прогнозування.

Основною загрозою інтересам суспільства в інформаційній сфе-
рі є безупинне ускладнення інформаційних систем і мереж зв’язку, 
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які обслуговують критично важливі  інфраструктури забезпечення 
життєдіяльності суспільства (енергетичну, транспортну тощо). Ці за-
грози можуть виявлятися у вигляді як навмисних, так і ненавмисних 
помилок, збоїв і відмов техніки, програмного забезпечення, шкідли-
вого впливу на ці інфраструктури з боку злочинних груп і осіб.

Джерелом загроз є і розширення масштабів вітчизняної і між-
народної комп’ютерної злочинності. Ці загрози можуть виявлятися 
у вигляді спроб здійснення шахрайських операцій з використанням 
глобальних чи вітчизняних інформаційно-телекомунікаційних систем, 
відмивання коштів, отриманих протиправним шляхом, одержання не-
правомірного доступу до фінансової, банківської та іншої інформа-
ції. У сучасних умовах істотно зростає небезпека несанкціонованих 
впливів на відповідні інформаційні і телекомунікаційні системи і ме-
режі зв’язку з боку злочинних елементів. Так, 2008 року співробітни-
ки Державної служби спеціального зв’язку захисту інформації Украї-
ни виявили і припинили більше двох мільйонів атак на комп’ютерні 
мережі державних органів. У жовтні 2007 та в лютому 2012 року 
були здійснені значні в історії нашої держави атаки на сайт Прези-
дента України з метою блокування роботи президентського ресурсу. 
В США кібератаки за шкідливістю наслідків прирівнюють до атак із 
застосуванням зброї масового знищення [27].

Так, уряди високорозвинених країн, беззастережно ставлять за-
вдання утворення найновіших засобів інформації, зокрема, комп’ю-
терних систем, з метою використання їх для встановлення нового 
світового порядку. Саме інформація, її рівень розвитку у воюючих 
сторін визначатиме переможця у наступній світовій війні. Демокра-
тичність спілкування у мережі Інтернет дає змогу не лише отриму-
вати інформацію з альтернативних джерел, а й створює ґрунт для 
найрізноманітніших зловживань, поширення дезінформації.

З появою Інтернету швидко зросла кіберзлочинність. Протиправ-
ні дії характеризуються високою технологічністю та різноманітністю. 
Серед найпопулярніших — шахрайство, крадіжки грошей, розголо-
шення комерційної таємниці, злочини у сфері телекомунікацій. Зокре-
ма, в грудні 2015 року в Україні Служба безпеки попередила спробу 
російських спецслужб вразити комп’ютерні мережі об’єктів енерге-
тичного комплексу України. Три регіональних дистриб’ютори елек-
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троенергії стали об’єктом безпрецедентної кібератакиза допомогою 
троянської програми BlackEnergy. Тоді все закінчилося тимчасовим 
відключенням електрики в 220 000 споживачів [227]. Співробітники 
Служби безпеки України виявили шкідливе програмне забезпечення в 
мережах окремих обласних енергетичних підприємств. Вірусна атака 
супроводжувалася безперервними дзвінками (телефонним «флудом») 
на номери техпідтримки обленерго [240].

Hаймасштабніша кібератака на Україну почалася близько 11 го-
дини 27 червня 2017 року. Хакери влаштували масову розсилку зара-
жених поштою листів. Вірус називається DOS/Petya.A. Вірус поєднує 
в собі функції блокувальника і шифрувальника. На відміну від схожо-
го вірусу WannaCry, епідемія якого пройшла також недавно, Petya.A 
блокує доступ не до окремих файлів, а до диска комп’ютера в цілому.

Вірус підкидають за допомогою того ж фітингу — пересилаю-
чи поштою, або при скачуванні з неблагонадійного сайту. Після ска-
чування, вірусу потрібен запуск і розширення повноважень. Швидше 
за все неуважний користувач не звертає увагу або приймає її за іншу 
програму, і запускає шкідливий додаток.

Petya.A найчастіше поширюється через повідомлення електрон-
ної пошти зі спамом, які містять посилання на завантаження файлів 
з Dropbox під назвою «додаток folder-gepackt.exe». Коли файл заван-
тажується та відкривається, активується вірус.

Після запуску Petya.A комп’ютер випадає в BSOD (або як його 
ще називають «Екран смерті», «Синька»). Після перезавантаження 
комп’ютера користувач бачить імітацію перевірки диска. Насправді, 
в цей момент орудує вже не система комп’ютера, а вірус, який шиф-
рує всі дані.

Коли пристрій завантажується, на екрані з’являється повідо-
млення: «НЕ ВИМИКАЙТЕ ВАШ ПК! ЯКЩО ВИ ЗУПИНИТЕ ЦЕЙ 
ПРОЦЕС, ВИ МОЖЕТЕ ЗНИЩИТИ ВСІ ВАШІ ДАНІ! БУДЬ ЛАСКА, 
ПЕРЕВІРТЕ, ЧИ ВАШ КОМП’ЮТЕР ПІД’ЄДНАНО ДО ЗАРЯДКИ!»

Спочатку такий напис виглядає як системна помилка, однак саме 
в цей момент вірус виконує шифрування даних. Якщо користувач 
намагається зупинити процес чи перезавантажити систему, на екрані 
з’являється червоний скелет разом з текстом «НАТИСНІТЬ БУДЬ-
ЯКУ КЛАВІШУ!».
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Потім з’являється екран на якому вимагають викуп. Для того 
щоб повернути працездатність комп’ютера, вірус-вимагач вимагає 
перевести $ 300 вбіткоіни.

Поки що відомо про зараження вірусом систем Windows. Так 
що, якщо у вас MacOS, то швидше за все Petya.A не дістанеться до 
вашого комп’ютера.

Атаковані були не тільки підприємства, а й приватні комп’ютери 
користувачів.

Найпершими оголосили про атаку «Київенерго». Співробітни-
ки підприємства сиділи з вимкненими комп’ютерами, доки служба 
безпеки не вирішить проблему. «Укренерго» також виявилися ата-
ковані хакерами, проте зізналися, що їм вдалося уникнути кризової 
ситуації і зараз все під контролем. Також заблокований сайт ДТЕК.

Атака зачепила і аеропорт «Бориспіль». Офіційний сайт і табло 
аеропорту не працювали.

Працівники «Укртелекому» також борються з вірусом-здирни-
ком. У цьому їм допомагають колеги з компанії Microsoft.

Серед інших потерпілих «Нова Пошта», яка припинила свою ро-
боту, медійні холдинги Korrespondent, ТРК «Люкс», StarLightMedia. 
Також перестали працювати комп’ютери в Кабінеті міністрів, «Запо-
ріжжяобленерго», «Дніпроенерго».

«Ощадбанк» припинив обслуговувати своїх клієнтів і заморо-
зив деякі функції рахунків, щоб підвищити свою безпеку.

Київський метрополітен також піддався атаці, але продовжив 
свою роботу з деякими обмеженнями: не можна оплатити проїзд без-
контактними або кредитними картами.

У департаменті кіберполіції НПУ заявили, що отримали вже 22 
повідомлення про вірусну атаку.

Британське виданняThe Independentпише, що найбільша в істо-
рії хакерська атака на Україну поширюється вже по всьому світу, зо-
крема, комп’ютерні мережі виходять з ладу в Іспанії та Індії. Також 
вірус зачепивросійські компаніїта державні концерни.

Однак з розвитком інформаційних суспільств, поглибленням 
інформаційного протистояння між країнами та коаліціями інформа-
ційна складова набуває самостійного, панівного характеру, стає осно-
вою воєн майбутнього — латентних інформаційних війн.
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Експерти відділу НАТО з кібербезпеки відзначають, що особли-
вий ризик для України несе прихильність жителів країни до вико-
ристання російських соціальних мереж ВКонтакте і Однокласники, 
російського поштового сервісу Mail.ru, російського пошукача Yandex 
і російської антивірусної продукції Kaspersky. Спецслужби Росії ціл-
ком можуть використовувати ці продукти для дій, спрямованих проти 
України [227]. Зокрема, 16 травня згідно з Указом президента Петра  
Порошенка в Україні заборонили соцмережі «ВКонтакте» та «Одно-
класники»та інші російські ресурси терміном на 3 роки.

Таким чином, мас-медіа все більше стають знаряддям інфор-
маційної експансії і реалізації зловмисних намірів. Задля того, щоб 
відповідати на удари та зменшити сторонній інформаційний вплив, 
потрібно захистити національні ресурси і національний інформацій-
ний простір, законодавчо і адміністративно поліпшити управління 
інформаційними ресурсами, опанувати новими технологіями, розви-
вати інформаційну інфраструктуру.

Експерти НАТО під час підготовки звіту з кібербезпеки прий-
шли до думки, що кібератаки поки не стали повномасштабною аль-
тернативою артилерії при веденні війни. Однак потенціал у них 
по тужний — від проникнення в державні системи до провокацій в 
соціальних мережах і медіа. При цьому слід домогтися юридичного 
визнання і визначення поняття інформаційних воєн задля унорму-
вання в міжнародно-правових відносинах.

Крім того, в умовах становлення інформаційного суспільства 
відбувається різке зростання обсягів створюваної та споживаної ін-
формації. Продуктивна життєдіяльність суспільного організму на сьо-
годні цілком визначається рівнем розвитку, якістю функціонування 
та безпекою інформаційного середовища. Виробництво та управлін-
ня, оборона і зв’язок, транспорт і енергетика, фінанси, наука й освіта, 
ЗМІ — усе залежить від інтенсивності інформаційного обміну, повно-
ти, своєчасності, вірогідності інформації. Існуючі суперечності між 
лідерами — індустріально розвиненими країнами Західної Європи 
та США, а також країнами-аутсайдерами дедалі поглиблюватимуть-
ся в такій сфері життєвого світу як інфосфера. Її сутнісними відмін-
ностями в системі інших компонентів середовища життя людини є: 
невичерпність та поповнення інфоресурсів, можливість їхнього мо-
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більного (оперативного) копіювання; переміщення значних обсягів 
майже безвтрат, з потужною швидкістю й на величезні відстані.

Адже нові вектори розвитку суспільства створюють нові форми 
протистояння держав на міжнародній арені. Все частіше військові ме-
тоди боротьби поступаються місцем сучасним «цивілізованим» мето-
дикам ведення інформаційних війн. Сутністю такого інформаційного 
протиборства є порушення інформаційної безпеки ворожої держави; 
цілісності системи державного і військового управління; ефектив-
ний інформаційний вплив на її керівництво, політичну еліту, систе-
му формування суспільної думки та прийняття рішень, що здійсню-
ється з метою отримання інформаційної переваги у світовому або 
регіональному просторі [196, с. 173].

Основні тенденції зміни характеру геополітичної боротьби дер-
жав, розвиток процесу глобалізації на початку ХХІ століття свідчать 
про те що разом із традиційними силовими методами та засобами 
вирішення завдань у цій сфері все частіше використовуються інфор-
маційні. Інформаційна техніка та її потенціал здатні спровокувати ін-
формаційну війну — новий тип війни, в якій протиборствуючі со-
ціально-політичні сили всередині країни або на міждержавному рівні 
за допомогою певним чином побудованої інформації змушують маси 
людей діяти у потрібному напрямі навіть проти своїх інтересів, а в 
стані противника розколюють людей, змушують їх стати один проти 
одного.

Інформатизація світу призвела до того, що одним з провідних 
методів міжнародної політики стали інформаційні війни — одна з 
форм розв’язання існуючих різноманітних суперечностей в усіх сфе-
рах суспільного життя між соціальними групами та державами засо-
бами інформаційного насильства. Прийомними елементами інфор-
маційної війни виступають: здобування розвідувальної інформації, 
дезінформування, психологічні операції, фізичне руйнування інфор-
маційних ресурсів противника, фізичні та електроннінапади на його 
інфраструктуру, зараження комп’ютерними вірусами обчислюваль-
них мереж та систем, а також відповідні заходи протидії для захисту 
власних інфоресурсів. Інформаційні війни проводяться за допомогою 
інформаційної зброї, яка має антропогенний (людина, її інтелект, ма-
сова свідомість) та техногенний вплив (програмне й інформаційне 
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забезпечення, професійні апаратні та телекомунікаційні засоби, ка-
нали зв’язку, що забезпечують циркуляцію інформаційних потоків 
та інтеграцію систем управління) [88, c. 111].

Спільним для всіх інформаційних війн є той факт, що засобом 
поразки у них виступають продукти культурного розвитку людства, 
а самі ці війни — незалежно від місця, масштабів і цілей — мають 
культурну основу. Сучасна інформаційна зброя — це оперування сис-
темами уявлень про світ і людину, про характер цивілізації та шляхи 
її розвитку. Для цього і здійснюється систематичний вплив на світо-
сприйняття та світогляд людей з метою підпорядкування їхніх думок, 
почуттів та поведінки вигідній для маніпуляторів схемі. Застосуван-
ня новітніх інформаційних технологій розширює та посилює вплив 
на суспільні настрої, допомагає управляти ними, спрямовувати сус-
пільну енергію у потрібні напрями. Проблема забезпечення інфор-
маційної безпеки переходить у царину загальнонаціональних чи на-
віть цивілізаційних питань. У сучасних умовах інформаційні війни 
переходять у фазу безпосереднього придбання національних інфор-
маційних систем іншими державами. Можна погодитися із тверджен-
ням російської дослідниці В.Самохвалової про те, що «статус великої 
держави у XXI ст. буде визначатися перш за все лідерством в інфор-
матиці, високих технологіях, посиленні інформаційного впливу на 
життя суспільства» [230, с. 87–96].

Демократизація  створює додаткові  сприятливі умови для ве-
дення таких війн. «Лише наївна людина здатна вважати, що вибори 
глави держави або президента в тій чи іншій країні є справою тіль-
ки жителів цієї країни, і не мають відношення до геополітики» [220, 
с. 6]. Сучасний процес боротьби за владу характеризується спосте-
реженням з боку не лише сусідніх, а і всіх зацікавлених держав, які 
за необхідності втручаються, використовуючи, в першу чергу, еконо-
мічні та інформаційні механізми впливу.

О.О.Тихомиров вважає, що Україна є унікальним прикладом 
поля для інформаційних «бойових дій» різних держав. Потенційно 
вигідне геополітичне положення, на межі східної та західної куль-
тури, спрямовує на українське суспільство часто прямо протилежні 
інформаційні впливи, що створюють ситуацію відсутності стійкості 
та цілісності державної політики, нелогічності дій державної влади, 
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і, у підсумку, провокують розвиток політичної атрофії суспільства 
[250, c. 38].

Варто окреслити, що проблема «інформаційної війни», як і про-
блема «інформаційної зброї» вперше почала досліджуватися на по-
чатку 90-х років ХХ ст. До цього часу в основному вивчалися різні 
галузі пропаганди, системи та засоби захисту і отримання інформа-
ції, технічні засоби. Вперше термін «інформаційна війна» викорис-
тав американський соціолог Т.Рона у звіті компанії «Боїнг» у 1976 р. 
«Системи озброєнь та інформаційна війна» [9, c. 39]. У цьому доку-
менті приділено увагу тому, що інформаційна інфраструктура набуває 
дедалі визначальнішого значення для американської економіки. Офі-
ційно цей термін було вперше використано в Директиві Міністерства 
оборони США DODD 3600 від 21 грудня 1992 року. До практичних 
інструментів сучасної концепції інформаційної війни американські 
вчені зараховують: здобуття розвідувальної інформації; дезінформу-
вання, психологічні інформації; фізичне руйнування інформаційних 
ресурсів противника; напади (фізичні, електронні) на його інформа-
ційну структуру тощо.

Проблемам сучасних інформаційних війн та інформаційного 
впливу присвячені наукові праці таких відомих учених світового зна-
чення, як: А.Едельштейн, М.Лібікі (США), Ф.Джеркін, Р.Грін (Англія), 
С.Гриняєв, С.Расторгуєв (Росія), В.Крисько (Білорусь), Г.Почепцов, 
А.Рось (Україна).

Одні зводять її до проблем комп’ютерних технологій, інші — до 
психологічної війни, тобто до використання засобів упливу на людину 
[206, c. 141].

Інформаційна війна, за визначенням М.Требіна, — це соціаль-
не явище, що є однією з форм розв’язання існуючих різноманітних 
суперечностей в усіх сферах суспільного життя між державами, на-
ціями, народами, соціальними групами засобами інформаційного на-
сильства.

Дослідник виокремоює наступні ознаки інформаційної війни:
- діяльність з метою заподіяння збитку державним інтересам;
- таємні інформаційно-психологічні операції як організаційна 

форма такої діяльності;
- застосування інформаційної зброї [252, c. 268].
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У такому змісті, основними об’єктами впливу інформаційної 
зброї є антропогенний і техногенний. При цьому, основними видами 
інформаційної зброї, що впливають на техногенну складову  інфо-
сфери, можна вважати комп’ютерні «віруси». Існують ще й «логіч-
ні бомби» — програмні закладні прилади. Одним із видів зброї, що 
може бути зарахований до інформаційного, є засоби радіопротидії та 
радіоперехоплення. М.Требін стверджує, що Україна здатна створи-
ти ефективні сили і засоби для ведення інформаційної війни в інтере-
сах збереження й захисту власної інфраструктури [253, с. 67].

Отже, специфіка сучасної інформаційної війни полягає в її ком-
бінованому характері. Перший, головний напрям — вплив на сві-
домість людини, у результаті якого вона здійснювала б потрібні дії. 
Другий напрям — використання високоточної зброї, розробленої та 
запроваджуваної за допомогою інформаційних, комп’ютерних тех-
нологій. Така зброя може діяти здалеку, без втрат зі свого боку за 
допомогою простого натискання кнопки, вселяючи почуття беззахис-
ності та страху [3, c. 165].

Андреев В.І., Хорошко В.О., Чередниченко В.С., Шелест М.Є. 
під інформаційною зброєю розуміють пристрої і засоби, призначе-
ні для нанесення протиборчої сторони максимального шкоди в ході 
інформаційної боротьби (шляхом небезпечних інформаційних впли-
вів) [17, c. 27].

Значну загрозу інформаційній інфраструктурі становить неконт-
рольоване поширення інформаційної зброї, як сукупність засобів, ме-
тодів і технологій, що забезпечують можливість силового впливу 
на інформаційну сферу протилежної сторони з метою руйнування 
її інформаційної інфраструктури, системи державного управління, 
зниження обороноздатності, розгортання гонки озброєнь і реалізації 
концепцій ведення «інформаційних воєн». Руйнівний вплив інфор-
маційної зброї в інформаційному суспільстві є дедалі потужним і 
ефективнішим, якщо іноземні компанії займають майже монополь-
не положення на ринку інформаційних продуктів, що провокує їх 
прагнення використати цю перевагу для досягнення своїх потреб та 
інтересів.

При цьому, інформаційна зброя дає змогу окремим державам чи 
терористичним організаціям використовувати сучасні інформаційні 
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технології для «силового» впливу на інформаційну інфраструктуру 
суспільства і держави для досягнення тих чи інших політичних цілей.

Тому М.П.Требін, І.О.Поліщук, Н.П.Осипова до основних видів 
інформаційної зброї відносять:

- спеціальні програмні продукти, так звані «ноуботи», які здатні 
переміщатися від комп’ютера до комп’ютера і при цьому розмножу-
ватися створюючи копії. «Ноубот» уводиться в комп’ютерні системи 
і, виявивши потрібну йому інформацію, залишає в цьому місці свою 
копію, яка збирає інформацію і в певний час передає її;

- комп’ютерні «віруси» — спеціальні програми, що прикріплю-
ються до програмного забезпечення комп’ютерів, знищують, спотво-
рюють або дезорганізують їх функціонування; вони здатні передава-
тися по лініях зв’язку, мережах передавання даних, виводити з ладу 
системи управління тощо;

- «семантичні віруси» — програми, які здатні цілеспрямовано, 
«осмислено» модифікувати зміст природно-мовної текстової інформа-
ції, у заміні понять того самого класу, що є проявом «ядерної семан-
тики»;

- «логічні бомби» — програмні заставні пристрої, які заздале-
гідь упроваджуються в інформаційно-управлінські центри військо-
вої або цивільної інфраструктури, аби за сигналом чи у встановле-
ний час привести їх у дію;

- бомби електронної пошти — це значний обсяг несанкціонова-
них повідомлень з метою зростання навантаження на сервер таким 
чином, щоб він став недоступний або його ресурси стали недостат-
німи для нормальної роботи [252, c. 301].

На наш погляд, такі загрози виявляються за наявності проти-
правного доступу до  інформації, що  становить державну  таємни-
цю, іншої конфіденційної інформації, розкриття якої може завдати 
шкоди інтересам держави.

Розуміється, що інформаційна зброя — це сукупність засобів, 
головними елементами яких є інформація, призначена для враження 
і знищення інформаційних систем у процесі інформаційного проти-
борства.

Отже, суть інформаційної війни, яка в сучасну епоху представ-
ляє надзвичайну загрозу національній безпеці будь-якої держави, по-
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лягає в досягненні однією або групою держав значної переваги в ін-
формаційній сфері.

Сьогодні у вітчизняній науці остаточно не визначено єдиних 
концептуальних поглядів на проблеми інформаційної боротьби зокре-
ма, а також на інформаційно-психологічне протиборство спекулятив-
ним маніпуляціям загалом. Необхідні термінові заходи з організації та 
проведення науково-дослідних робіт з метою створення ефективних 
технологій забезпечення психологічної безпеки населення України, 
в умовах ведення глобального інформаційно-психологічного проти-
борства між провідними країнами світу. Тому, можна стверджува-
ти, що нові технології докорінно змінили відносини між країнами, 
форми та способи проведення інформаційної боротьби. Аналіз подій 
останнього часу переконливо свідчить, що інформаційні впливи стали 
реальністю, а це покладає на Україну нові завдання у сфері організації 
протидії інформаційним впливам спекулятивного характеру, які необ-
хідно виявляти на практиці.

Дотичною до проблеми інформаційної війни є проблема висвіт-
лення подій, пов’язаних із терористичною діяльністю. Йдеться про 
загрозу маніпулювання даною соціально небезпечною інформацією. 
Тероризм є однією з тих проблем, щодо яких вирішальну роль відіграє 
важливість надання своєчасної, перевіреної, достовірної інформації 
в той момент, коли аудиторія не лише відчуває потребу в інформа-
ційному забезпеченні новим матеріалом, а й психологічно підготов-
лена до його сприйняття. Перевірено, що саме під час вражаючих 
трагічних подій світового масштабу в кілька разів зростає загроза 
маніпулювання інформацією. Це, зокрема, засвідчило висвітлення 
терористичних актів у США 11 вересня 2001 р. Тому, як зазначає 
О.Гресь ко, важливим є усвідомлення величезної відповідальності 
будь-яких прогнозів і власних аналізів, розуміння того, як висвітлю-
вати «екстремальні події» [71, с. 60–64].

Україна, будучи частиною глобалізованого світу, як й інші дер-
жави, наражається на глобальну небезпеку нового часу — тероризм. 
Зростання масштабів і географії цього явища становлять загрозу між-
народному миру і безпеці усіх країн. Україна, як частина світового 
громадянського суспільства, не може стояти осторонь вирішення цієї 
проблеми. Сучасний етап розвитку України актуалізує питання необ-
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хідності забезпечення національної безпеки. Лише за умов об’єднан-
ня інтелектуального потенціалу державних та громадських організа-
цій можливе досягнення і збереження належного рівня національної 
безпеки, формування та реалізації ефективної державної політики в 
цій сфері, сприяння розвиткові інститутів громадянського суспільства 
та громадського контролю в системі інформаційної безпеки.

В більшості країн світу поняття «тероризм» тлумачиться як на-
силля або його загроза з метою досягнення передусім політичних 
цілей. Підвищена увага на проблеми тероризму в сучасній Україні 
продиктована тенденціями розвитку політичної і соціально-еконо-
мічної ситуації. Проблема має велике практичне значення: компе-
тентний підхід, професійна організація прогнозування, рання діа-
гностика, виявлення факторів ризику, попередження і припинення 
терористичної діяльності — можуть суттєво знизити її розгортання 
та інші негативні наслідки.

Події, що відбуваються останнім часом у сучасному світі, свід-
чать про дуже загрозливу, швидко прогресуючу модифікацію цього 
небезпечного злочину, вихід його на якісно новий рівень. Політичні, 
релігійні, етнічні та кримінальні угрупування майже щоденно здійс-
нюють  акти  терору,  про  які  постійно  повідомляють  засоби  масо-
вої інформації. Науково-технічний прогрес надав злочинцям великий 
вибір засобів і можливостей вчинення терористичних актів. Тому ви-
никла потреба у розробці механізму боротьби з тероризмом, який 
зможе забезпечити надійний захист національної безпеки України.

У вересні 2006 р. на 60-й сесії Генеральної Асамблеї ООН було 
прийнято Глобальну контртерористичну стратегію ООН, що стало 
визначною подією новітньої історії міжнародних відносин, оскільки 
практично усе світове співтовариство дійшло згоди щодо спільних 
стратегічних підходів до боротьби з тероризмом. Метою зазначеної 
Стратегії було, насамперед, визначення чотирьох основних напрям-
ків антитерористичного плану дій, а саме:

- заходи, спрямовані на усунення передумов поширення теро-
ризму;

- заходи щодо запобігання та боротьби з тероризмом;
- заходи з метою створення можливостей держав та самої ООН 

щодо запобігання та боротьби з терористичною загрозою;
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- заходи, спрямовані на забезпечення дотримання прав люди-
ни та верховенства права як фундаментальних принципів боротьби 
з тероризмом.

Принципово важливим для успішної імплементації Стратегії 
є, насамперед, поглиблення співпраці міжнародних організацій, ді-
яльність яких спрямована на подолання тероризму, що посилюватиме 
взаємодію держав та забезпечуватиме взаємну підтримку їх зусиль. 
У цьому зв’язку ООН створило Оперативну групу з імплементації 
контртерористичної стратегії, до якої входитимуть представники кра-
їн-членів ООН та міжнародних організацій, активних у зазначеній 
сфері.

Загалом саме ООН належить особлива роль у боротьбі з між-
народним тероризмом. Починаючи з 1960-х років Організація опіку-
ється питаннями, пов’язаними з протидією цьому явищу міжнарод-
ного життя, прийнято 13 міжнародних конвенцій, стороною яких є й 
Україна, існує низка європейських конвенцій щодо протидії терориз-
му [51, с. 21].

Серед багатьох правопорушень існує категорія злочинів, які є 
серйозною небезпекою для всього людства. До таких діянь, безпереч-
но, відноситься тероризм, що тягне за собою загибель людей, пору-
шує нормальну дипломатичну діяльність держав і їх представників 
та ускладнює здійснення міждержавних контактів.

У цьому сенсі сьогодні здійснюється імператив модернізації 
страху. Метою такого страху є негативна емоція в ситуації реальної 
чи уявної небезпеки. Дуже важливою також є саме ця уявна небез-
пека, оскільки сила терроризму — в страху перед ним, в почуттях 
незахищеності і непередбачуваності розвитку ситуації. Тобто самим 
небезпечним фактором, який призводить до досягнення терористами 
своїх цілей (залякуванню, неадекватним діям, некерованістю, зупин-
ці роботи, розриві комунікацій), є уява людей.

Одним із основних засобів боротьби з тероризмом є забезпечен-
ня права на доброякісну інформацію. Й.Дворжак стверджує, що «сту-
пінь емоційної реакції пропорційна не розмірам негативного явища, 
а недостатності інформації» [76, с. 164]. Адже людині легше проти-
стояти небезпеці тоді, коли вона усвідомлює її масштаби, може оці-
нювати те, що трапилось і передбачати можливі наслідки.
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Варто додати, що до складу засобів масової інформації входять 
друковані (газетні, журнальні видання) та електронні ЗМІ (електрон-
ні версії газетних та журнальних видань, радіо, телебачення, блоги).

Останнім часом явище блогінгу набуває все більшої популяр-
ності. Блогосфера нараховує мільйони користувачів і ще більше чи-
тачів, відіграє важливу роль в багатьох сферах суспільного життя, 
стає новим найактуальнішим засобом масової інформації. Блог (англ. 
blog, від webblog — інтернет-щоденник, онлайн-щоденник) — веб-
сайт, основний вміст якого — записи, що регулярно додаються та 
містять текст, зображення або мультимедіа. Для блогів характерні 
недовгі записи тимчасової значущості, впорядковані у зворотному 
хронологічному порядку (останній запис зверху). Відмінності блогу 
від традиційного щоденника обумовлюються можливістю публікації 
відгуків (коментарів) відвідувачами. Людей, що ведуть блог, імену-
ють блогерами, а сукупність усіх блогів Мережі прийнято називати 
блогосферою [52]. Блоги відрізняються від традиційних засобів ма-
сової інформації. Основними ознаками традиційних ЗМІ вважають: 
публічність, наявність спеціального технічного обладнання для пе-
редачі інформації. Основним ж рисами блогів є: подання інформа-
ції у вигляді коротких повідомлень, які мають особистий характер: 
блоги пишуть простою, зрозумілою для будь-якого користувача мовою, 
створити й опублікувати блог може будь-хто, для цього не потрібні спе-
ціальні знання; інформація, яка потрапляє в блоги, поширюється на-
багато швидше, ніж традиційними ЗМІ, її досить складно контролю-
вати [91, c. 178].

Адже ЗМІ можна розглядати як оптимальний канал розпо всю-
дження потрібної  інформації. Як  вважає О.Бойко,  вони « …най-
ефек тивніше поширюють необхідну маніпуляторну інформацію» 
[44, c. 12]. Для мінімізації маніпулятивного впливу засобів масової 
інформації визначальної ролі набувають сімейне виховання, освітні 
інституції, громадські організації та державна політика в цій сфері. 
Тому потрібна злагоджена дія зазначених вище інституцій та вико-
ристання можливостей засобів масової інформації у моральному 
вихованні молоді. Адже професійні блогери навчилися впливати на 
Інтернет-аудиторію, формувати її думки, контролювати дії суспіль-
ства. Це зумовлено тим, що блоги сьогодні користуються більшим 
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попитом, ніж традиційні засоби масової інформації, заслужили біль-
шу довіру аудиторії, ніж газети, журнали, радіо, телебачення та навіть 
електронні ЗМІ. Блогер настільки наблизився до свого читача, пішов 
з ним на контакт у коментарях, показав, що друковані ЗМІ замовчу-
ють, телебачення спотворює картину реальності, а блог може про-
стою мовою розказати про події, підтвердити інформацію зображен-
ням чи відео, дати можливість прокоментувати, поспілкуватись на 
певну тему, уточнити щось, попросити пояснення або продовження 
історії. Тут людина почуває себе потрібною, блогосфера відклика-
ється на усі запити аудиторії, дає багатий спектр думок, тому тепер, 
увійшовши в довіру, може формувати громадську думку, впливати на 
події, створювати наше завтра [47, c. 148].

Сьогодні вже ні в кого не виникає сумнівів щодо сучасних засо-
бів масової інформації як потужного чинника впливу на інформацій-
ну сферу суспільства. Стосовно сфери національної безпеки, то на 
думку фахівців, сучасні ЗМІ можуть відігравати кардинально про-
тилежні ролі в інтересах різних суб’єктів, які можуть бути повніс-
тю антагоністичні. З одного боку, засоби масової інформації — це 
суб’єкт системи забезпечення національної безпеки, який поклика-
ний сприяти забезпеченню конституційних прав і свобод громадян, 
виявлення і подолання соціальних загроз суспільства, зміцнення ін-
формаційного суверенітету, позицій України в світовому інформацій-
ному просторі. З іншого боку — це діючий інструмент, доступ до 
якого прагнуть отримати різні терористичні, екстремістські органі-
зації з метою здійснення протиправної діяльності та маніпулювання 
громадською думкою [175, с. 88].

В сучасному інформаційному суспільстві мас-медіа виступають 
потужним інструментом мобілізації, пропагування духовних ціннос-
тей, культури, є реальним та дієвим посередником між владою та на-
родом.

При цьому, мас-медіа виступають чинником формування гро-
мадянського суспільства, утвердження його основних засад та прин-
ципів існування.

Саме за допомогою мас-медіа серед різних категорій населення 
(читачів, слухачів, глядачів) пропагуються певні ціннісні установки, 
стереотипи, моделі поведінки. Наявність значної кількості недержав-
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них ЗМІ утруднює контроль з боку держави за їхнім якісним змістом 
і відкриває шлях для проникнення в інформаційний простір України 
продукції, яка пропагує свій спосіб життя та культурно-ціннісні орі-
єнтації. Тому саме від якісної позиції ЗМІ значною мірою залежить, 
яким шляхом розвиватиметься суспільство.

Як зазначає директор Інституту журналістики КНУ імені Та-
раса Шевченка професор В.Різун: «ЗМІ і мали б відігравати роль 
регулятора демократичних процесів та формування засад громадян-
ського суспільства та адаптування євроінтеграційних цінностей в сус-
пільне буття, інформаційну сферу України» [222, c. 162].

Адже сучасний тероризм стає високотехнологічним, постійно 
модернізується як поширення спекулятивних маніпуляцій. Тому ефек-
тивність терористичних дій залежить від отримання доступу до від-
повідної інформації та ефективних розробок сучасності. Отже, захист 
інтелектуальної власності є важливою складовою загальної безпеки 
суспільства, в тому числі одним з дієвих факторів боротьби з терориз-
мом взагалі.

У сучасному світі інтелектуальний продукт та власність на нього 
вже давно порівнюється з власністю на матеріальні активи. 

Розвинуті країни характеризуються обсягом накопичення інте-
лектуального продукту у країні. Тому в усьому світі йде боротьба за 
нові розробки і технології. Легітимний шлях їх отримання — купівля 
патенту, або розробок. І саме тому захист інтелектуального продукту 
сьогодні виходить на перший план, в тому числі в міжнародних сто-
сунках. Наприклад, США, має найбільш розвинену систему захисту, 
вимагають від інших країн зберігати інтелектуальну власність, захи-
щаючи тим самим власні продукти, тобто продаж власних продуктів 
у цих країнах [106, с. 85].

Сучасний етап розвитку світового співтовариства характеризу-
ється збільшенням кількості вчинених терористичних актів. Треба 
звернути увагу на те, що геополітичне розташування України зумов-
лює можливість імпорту тероризму з інших держав. Прозорість кор-
донів країн СНД дозволяє терористам вільно переїжджати із однієї 
держави в іншу, налагоджувати контакти з представниками місце-
вих злочинних організацій, залучати їх до вчинення терористичних 
актів.
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5.2. Міжнародні аспекти інформаційної безпеки в умовах 
глобалізації

За умов мобільного розвитку глобального інформаційного сус-
пільства, широкого використання інформаційно-комунікаційних тех-
нологій у всіх сферах життя особливого значення набуває проблема 
інформаційної безпеки. Інформаційна безпека не може бути гаран-
тована без тісної співпраці з впливовими структурами безпеки регіо-
нального, трансрегіонального та глобального рівня. Дбаючи про свою 
безпеку, кожна держава або група держав мають підтримувати роз-
будову дієвих механізмів стабільності, розцінюючи це як важливу 
складову власної національної безпеки.

Особливу актуальність інформаційна безпека набуває в умовах 
приєднання України до глобальної кіберцівілізаціі — рівня розвитку 
інформаційного суспільства людства, при якому ефективність життє-
діяльності його складових визначається на досягненнях науково-тех-
нічного прогресу: освоєння комп’ютерних інформаційних техноло-
гій як засобів глобальної телекомунікації [276, с. 175].

На тлі становлення глобального інформаційного суспільства та 
входження України у світовий інформаційний простір особливої ак-
туальності набуває підвищення ефективності адміністративно-пра-
вового регулювання інформаційної безпеки. Тим більше, що людина, 
її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визна-
ються в Україні найвищою соціальною цінністю [134].

На науковому рівні основні принципи правовідносин у міжна-
родній інформаційній діяльності як предмет дослідження знаходять-
ся на стадії формування, в тому числі у вітчизняній науці. За останнє 
десятиліття у зв’язку зі спробою прискорити темпи входження Укра-
їни в Європейський союз, а потім в число розвинених країн, до теми 
інформаційної безпеки неодноразово зверталися вітчизняні вчені, 
серед яких слід виділити Б.Кормич, О.Олійника, Я.Жаркова, В.Тація, 
О.Кисилевич-Чорнойван, А.Логунова, В.Ліпкана та інших. В даний 
час правовідносини у сфері інформаційної безпеки досліджують такі 
вчені, як В.Копилов, І.Бачило, І.Арістова, В.Цимбалюк та ін.

Інформаційна безпека досягається шляхом балансу між інфор-
маційними правами і свободами різноманітних суб’єктів права і за-
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хистом національного інформаційного суверенітету. Адже питання 
інформаційної безпеки, та й національної безпеки взагалі, є, насам-
перед, питанням балансу між правами й інтересами людини і ком-
петенцією та інтересами державної влади, балансу, який може бути 
встановлений лише за допомогою правових норм.

Дуже важливим аспектом визначення принципів формування 
та забезпечення функціонування системи інформаційної безпеки є 
врахування міжнародних правових норм. Головна мета забезпечення 
інформаційної безпеки повинна визначатися на основі широкого ро-
зуміння цього поняття як важливої складової національної безпеки 
і системоутворюючого фактора всіх сфер життєдіяльності людини, 
суспільства, держави, політичної, економічної, соціокультурної, на-
уково-технологічній, оборонної, екологічної, власне інформаційної 
складових національної безпеки.

Найважливішою умовою і змістом державної зовнішньої полі-
тики з питань інформаційної безпеки має бути дотримання Консти-
туції України про те, що Україна є суверенною і незалежною, демо-
кратичною, соціальною, правовою державою. У ракурсі зазначеного 
зовнішньополітична діяльність України має бути спрямована на за-
безпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання 
мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного 
співробітництва на основі загальновизнаних принципів і норм між-
народного права. Участь у міжнародних та регіональних системах ін-
формаційної безпеки є актуальною необхідністю сучасності. В умовах 
інформаційної революції та глобалізаційних інформаційних проце-
сів, загострення інформаційної боротьби, окремій державі самостій-
но забезпечувати власну інформаційну безпеку проблематично. Гло-
балізаційні інформаційні процеси, глобальні комунікаційні системи 
вивели забезпечення інформаційної безпеки за межі юрисдикції од-
нієї держави і вимагають участі у вирішенні цих проблем як на рівні 
світових, так і регіональних спільнот.

Глобалізаційні перетворення зумовлюють необхідність двовек-
торності  інформаційної політики. По-перше, відсутність територі-
альних кордонів в єдиному інформаційному просторі сприяє набуттю 
інформаційною безпекою наднаціонального характеру. Міжнародна 
правова регламентація інформаційних відносин повинна гарантува-
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ти досягнення балансу інтересів усіх суб’єктів, недопущення домі-
нування однієї зі світових культур у якості еталона та формування 
глобальної інформаційної системи на основі партнерства та консен-
сусу щодо основних загальнолюдських цінностей [195, с. 17–18]. По-
друге, відсутність інформаційних кордонів сприяє розмиванню куль-
тур, що може спричинити загальну культурну деградацію людства. 
Тому особливо важливим є усвідомлення нових інформаційних за-
гроз глобального масштабу та відображення його у виваженій наці-
ональній політиці забезпечення інформаційної безпеки суспільства, 
що дозволить виключно конструктивне використання потенціалу ін-
формаційного суспільства. Роль кожної держави в такому випадку 
полягає у сприянні розвитку інформаційних процесів через створення 
різноманітних економічних, правових, ідеологічних та інших умов 
існування національного інформаційного простору.

Українські дослідники з Національного інституту стратегічних 
досліджень останнім часом активно розробляють загальнотеоретич-
ні проблеми становлення інформаційного суспільства в Україні в 
контексті глобальних інформаційних процесів, формування інфор-
маційної політики в Україні, зазначаючи провідну роль інформацій-
них технологій у модернізації суспільства. Зокрема, глибоко аналі-
зуються процеси становлення та стратегії розвитку інформаційної 
політики в Україні. В контексті глобалізації інформаційних систем 
розглядаються концептуальні засади державної політики України 
в інформаційній сфері, розкриваються категорії — «інтереси осо-
бистості», «інтереси суспільства», «інтереси держави» в інформа-
ційній сфері, аналізується питання інформаційної безпеки України. 
На основі світового досвіду характеризується роль інформаційних 
технологій як чинника суспільних перетворень. Виходячи з реалій 
формування світового інформаційного простору, дослідники роблять 
висновок про те, що інформаційна сфера поступово стає вирішаль-
ним чинником розвитку сучасної країни, відзначають, що найважливі-
шою складовою сучасної інформаційної сфери є комп’ютерні мережі, 
серед яких найбільшого значення набула глобальна мережа «Інтернет» 
[244, с. 618].

Вітчизняні дослідники Ф.Медвідь та Р.Буга основним базовим 
національно-державним інтересом, геополітичним пріоритетом і стра-
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тегічним завданням зовнішньополітичного курсу України в умовах 
глобалізації вбачають її виживання, підвищення життєспроможності 
та зміцнення як вільної, суверенної, незалежної держави сучасного 
світу за умов збереження національних цінностей, захисту еконо-
мічного та політичного суверенітету, власної соціально-культурної 
ідентичності, перетворення з об’єкта геополітичних ігор на повно-
цінний суб’єкт геополітики, тобто на самостійного гравця, який ви-
значає свої цілі і дії на міжнародній арені [172, c. 115].

У міжнародній практиці основу інформаційних ресурсів пред-
ставляють національні інформаційні ресурси як суспільне надбання, 
культурна спадщина людства, яке оберігається міжнародним співто-
вариством для задоволення культурних і духовних потреб кожного. 
Для забезпечення свого суверенітету держави можуть встановлювати 
режим обмеженого доступу передачі інформації в інші держави тощо.

Найважливішою ознакою інформаційного суспільства є мож-
ливість кожного створити інформацію і знання, мати до них доступ, 
користуватися і обмінюватися ними.

Основна мета інформаційного суспільства — надати можливість 
людям реалізовувати свій інтелектуальний потенціал, свої можливос-
ті і здібності, сприяючи постійному розвитку та підвищенню рівня 
свого життя.

У практиці формування інформаційного суспільства в різних 
країнах виділяють три основних моделі: європейську, американську 
та азіатську [30, c. 52].

Європейська модель розвитку інформаційного суспільства ха-
рактеризується соціальною орієнтованістю і активним залученням 
держави та міжнародних інституцій. Органи ЄС реалізують низку 
програм розвитку інформаційного суспільства та створення Єдино-
го європейського інформаційного простору. Ці програми орієнтовані 
на забезпечення прав і свобод громадян, розвитку інформаційної ін-
фраструктури, вільного доступу до неї та інформованості суспільства, 
створення пільгових умов для розвитку підприємництва у сфері ін-
формаційних технологій.

Ознакою європейської моделі інформаційного суспільства є ва-
ріативність політичної спрямованості програм побудови та розвитку 
національних складових об’єднаної Європи, обумовлених новою ре-
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гіональної геополітикою, становленням інформаційної (інтелектуаль-
ної) економіки держав, інформаційного законодавства, різними мож-
ливостями постіндустріального розвитку [275, c. 185].

При цьому варто підкреслити, що адміністративно-правові прак-
тики, на наш погляд, необхідно розглядати на рівні особи, держави 
та суспільства.

Американська модель розвитку інформаційного суспільства. Цій 
моделі основне навантаження щодо інформатизації, розвитку інфор-
маційної інфраструктури припадає на приватний сектор. Держава 
забезпечує регулювання інформаційної діяльності, вільну конкурен-
цію, бере участь у реалізації найбільш масштабних проектів. Вра-
ховуючи передову роль приватного сектора, ця модель є більш ко-
мерціалізованою, орієнтованою на насичення ринку комерційними 
інформаційними продуктами і послугами.

Азіатська модель інформаційного суспільства, в якій більшість 
завдань з інформатизації вирішуються в межах взаємодії держави і 
великих корпорацій. Крім цього, приділяється увага також забезпе-
ченню повсякденних потреб суспільства, доступності інформаційних 
продуктів і послуг.

Україна не стоїть осторонь процесу формування інформаційного 
суспільства. Одним з головних пріоритетів України є прагнення побу-
дувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване 
на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створю-
вати і накопичувати знання та інформацію, мати вільний доступ до 
них, обмінюватися, користуватися ними, сприяючи таким чином гро-
мадському і особистому розвитку та підвищенню якості життя. Більш 
того, в Україні сформовані правові засади побудови інформаційного 
суспільства: прийнято Закони України «Про Концепцію Національної 
програми інформатизації» та «Про Національну програму інформати-
зації», інших нормативно-правових актах, які регулюють суспільні 
відносини щодо створення інформаційних електронних ресурсів, за-
хисту інтелектуальної власності на ці ресурси, впровадження елек-
тронного документообігу, захисту інформації. Ці та інші передумови 
дозволяють вважати, що український ринок інформаційно-комуніка-
ційних технологій перебуває в стані активного становлення і може 
стати фундаментом розвитку інформаційного суспільства в Україні.
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Сучасна міжнародна інформаційна діяльність визначається як 
один із провідних напрямків в умовах становлення глобального інфор-
маційного суспільства, глобальної інформаційної цивілізації, глобаль-
ного міжнародного інформаційного порядку, інформаційної безпеки 
міжнародного співтовариства [275, c. 164].

Особливу увагу інформаційні ресурси набувають в сучасних 
умовах швидкої глобалізації інформаційних процесів і прагнення роз-
винених країн досягти інформаційного домінування заради власних 
національних інтересів, завдань і так далі. Саме тому стає необхідним 
дослідження проблем забезпечення інформаційної безпеки в сучас-
ному глобалізованому світі.

Інформаційна безпека розглядається як глобальна проблема за-
хисту інформації, захисту інформаційного простору та інформацій-
ного суверенітету. Практичне розв’язання проблем інформаційної 
безпеки, притягнення до відповідальності за порушення або загрозу 
інформаційній безпеці у кожній державі здійснюється у порядку, пе-
редбаченому нормами міжнародного права, відповідними міждержав-
ними договорами, а також внутрішнім законодавством. Інформаційна 
безпека регулюється певними нормами міжнародного права, які за-
фіксовані в документах ООН і ЮНЕСКО, в документах європейських 
міжнародних організацій, а також у нормативних актах окремих дер-
жав. Кожна розвинута країна має закони про захист інформації в різ-
них галузях. Наприклад, Франція має Закон «Про інформацію, інфор-
маційні файли і права людини», Німеччина, Австрія, Бельгія, Данія, 
Ірландія — Закон «Про захист інформації», Фінляндія, Ісландія — 
Закон «Про захист інформації про особу», Люксембург — Закон «Про 
використання інформації в процесі роботи з комп’ютером» [144, c. 39].

Межі національного інформаційного простору визначаються з 
інформаційного  суверенітету держави — здатності держави конт-
ролювати і регулювати потоки інформації з-за меж держави з метою 
додержання національних законів, прав і свобод громадян, а також 
здатність держави гарантувати національну і державну інформаційну 
безпеку, як складових міжнародної інформаційної безпеки [275, c. 73].

На думку дослідників, інформаційний суверенітет виступає во-
ло дінням і розпорядженням національними інформаційними ресурса-
ми, які включають усю належну державі інформаційну ін фраструк-
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туру,  інформацію — незалежно від  змісту, форми,  часу  і місця  її 
створення, і забезпечується виключним правом держави на форму-
вання і здійснення національної інформаційної політики, власності на 
інформаційні ресурси, сформовані за державний кошт, створенням на-
ціональних систем інформації, встановленням режиму доступу інших 
держав до інформаційних ресурсів України [184, c. 9].

У міжнародних інформаційних відносинах зберігається прин-
цип суверенітету держави щодо її інформаційних ресурсів. ст. 53 За-
кону України «Про інформацію» [213] декларує, що основою інфор-
маційного суверенітету України є національні інформаційні ресурси. 
До інформаційних ресурсів України Закон відносить всю належну 
їй інформацію, незалежно від змісту, форм, часу, і місця створення. 
Україна самостійно формує інформаційні ресурси на своїй території 
і вільно розпоряджається ними за винятком випадків, передбачених 
законами і міжнародними договорами.

Стаття 54 цього Закону визначає, що інформаційний суверені-
тет України забезпечується:

- виключним правом власності України на інформаційні ресур-
си, що формуються за рахунок коштів державного бюджету;

- створенням національних систем інформації;
- встановленням режиму доступу інших держав до інформацій-

них ресурсів України;
- використанням інформаційних ресурсів на основі рівноправно-

го співробітництва з іншими державами.
Як справедливо зазначено І.Арістовою: «Інформаційний про-

стір є основою соціально-економічного, політичного і культурного 
розвитку та забезпечення безпеки України. Ефективне інформаційний 
простір повинен забезпечити побудову інформаційного суспільства в 
країні і входження її у світовий інформаційний простір» [25, с. 106].

До основних ознак і характеристик інформаційного просто-
ру країни дослідники відносять: єдині принципи і загальні правила 
взаємодії всіх суб’єктів інформаційної діяльності; наявність умов 
для безпечної інформаційної взаємодії держави, організацій і грома-
дян; максимально повне задоволення інформаційних потреб держа-
ви, організацій і громадян на всій території країни; рівнодоступность 
суб’єктів інформаційної діяльності до відкритих інформаційних ре-
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сурсів і їх правова рівність; збереження балансу інтересів країни і 
світового співтовариства при входженні її в глобальний інформацій-
ний простір і забезпечення власного інформаційного суверенітету 
[189, c. 253].

Українські дослідники С.Кудрявцева і В.Колос виділяють чоти-
ри основні напрями забезпечення безпеки національного інформа-
ційного простору:

1. Захист інформації, захист національних інформаційних ре-
сурсів.

2. Законодавчо-нормативне забезпечення захисту інформації.
3. Організаційно-технічне забезпечення інформаційної достат-

ності.
4. Здійснення інформаційної експансії у світовий інформацій-

ний простір з метою забезпечення національних інтересів [28, c. 30].
Уперше питання доступу до  інформації  на наднаціонально-

му рівні було винесено на обговорення Ради Європи 21‒23 вересня 
1976 р. в м. Грозі, де було проведено колоквіум на тему: «Свобода 
інформації — обов’язок державних органів забезпечувати доступ 
до інформації» [209, c. 189]. Висновки колоквіуму розглядалися Ко-
ординаційним комітетом прав людини на його третьому засіданні 
(8‒12 травня 1978 р.), де й було вирішено заснувати Комітет експертів 
для вивчення пропозицій, висловлених на колоквіумі. Комітет запро-
понував підготувати рекомендацію державам-членам із цього питан-
ня. Парламентська Асамблея Ради Європи схвалила 1 лютого 1979 р. 
Рекомендацію № 1 854 (1979) про доступ громадськості до інформа-
ції, що є в розпорядженні державних органів, і свободу інформації. 
Беручи до уваги цю Рекомендацію, Koiмітет Міністрів Ради Європи 
затвердив у 1981 році Рекомендацію Rec(81)19E «Про доступ до ін-
формації, що є в розпорядженні державних органів» [209, c. 190]. У 
2002 р. Комітет Міністрів Ради Європи схвалив нову розширену Ре-
комендацію Rec(2002)2 «Про доступ до офіційних документів» (2002) 
[210, c. 86].

Остаточним визнанням права на доступ до інформації європей-
ською спільнотою стало ухвалення Конвенції Ради Європи про доступ 
до офіційних документів (CETS № 205), яка була відкрита для підпи-
сання в червні 2009р.[3]. Це перший у світі юридично обов’язковий 
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для держав-учасниць багатосторонній міжнародний договір з цього 
питання. Конвенція набере чинності після 10 ратифікацій.

Розвиток міжнародних інструментів захисту прав людини зу-
мовив те, що « …в сучасному міжнародному праві сформувалася 
галузь, об’єктом якої є міжнародні відносини в галузі прав людини 
та основних свобод» [249, c. 107]. Міжнародно-правові акти, інстру-
менти та інституції, які забезпечують її права у випадках недостат-
ності або неефективності національних інструментів захисту явля-
ють собою важливий елемент інформаційної безпеки людини.

Основними документами, які визначають міжнародні стандар-
ти права на доступ до публічної інформації, на сьогодні є:

1) Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів 
від 18.06.2009;

2) Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості 
в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що 
стосуються довкілля (ратифікована Законом України № 832-ХІУ від 
06.07.99 р.);

3) Йоганесбурзькі принципи. Національна безпека, свобода ви-
словлювань і доступ до інформації;

4) документи міжнародної організації «Артикль 19» (Article 19), 
зокрема: «Право громадськості знати. Принципи законодавства про 
свободу інформації», Модельний закон про свободу інформації;

5)  «Про  доступ  до  офіційних  документів»,  Рекомендація 
Rec(2002)2 Міністрів Ради Європи від 21.02.2002;

6) «Про доступ до інформації, що перебуває в розпорядженні 
державних органів», Рекомендація № R(81) 19 Комітету Міністрів 
Ради Європи від 25.11.1981;

7) «Про доступ громадськості до інформації, що є в розпоря-
джен ні  державних органів,  і  свободу  інформації», Рекомендація 
№ 854 (1979) Парламентської Асамблеї Ради Європи;

8) «Про право на недоторканість приватного життя», Резолю-
ція № 1165 (1998) Парламентської Асамблеї Ради Європи;

9) практика Європейського суду з прав людини.
Відповідно до перелічених міжнародних документів основни-

ми міжнародними стандартами у сфері права на доступ до інформа-
ції є:
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- принцип максимальної відкритості — уся інформація у воло-
дінні публічних органів є відкритою, крім передбачених законом ви-
нятків;

- відомості, доступ до яких закривається, мають бути ясними, 
описуватися вузько і відповідати контролю згідно з «трискладовим 
тестом», а саме: 1) інформація повинна мати відношення до легітим-
ної мети, передбаченої законом; 2) оприлюднення інформації повин-
но загрожувати спричиненням суттєвої шкоди вказаній легітимній 
меті; 3) шкода, яка може бути заподіяна вказаній меті, має бути ваго-
мішою, ніж суспільний інтерес в отриманні інформації;

- обсяг інформації, доступ до якої обмежується, про публічну 
особу має бути значно меншим, ніж обсяг інформації про приватну 
особу;

- процедура доступу до інформації має бути чітко визначеною, а 
загальний строк надання інформації за запитом — стислим;

- передбачено не лише право на доступ до інформації, якою во-
лодіють органи державної влади та місцевого самоврядування, а й 
до інформації, яка належить приватним організаціям, якщо оголо-
шення цієї інформації зменшить ризик шкоди головним суспільним 
інтересам;

- наявність спеціальний позасудовий механізм захисту права на 
доступ до інформації (інформаційний уповноважений);

- захист «викривачів» («whistleblowers»).
Головним міжнародно-правовим стандартом у галузі прав лю-

дини є комплексний акт, розроблений в рамках ООН і відомий як 
Хартія про права людини. Цю Хартію складають Загальна деклара-
ція прав людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні  і 
культурні права і Міжнародний пакт про громадянські та політичні 
права. Ці акти стали головним стандартом і базою, на основі яких 
були розроблені цілий ряд інших міжнародних і національних пра-
вових актів у галузі прав людини, в тому числі відповідних розділів 
конституцій багатьох держав світу, зокрема і Розділ ІІ «Права, свобо-
ди та обов’язки людини і громадянина» Конституції України 1996 р.

Першим фундаментальним міжнародно-правовим актом в рам-
ках Хартії про права людини є Загальна декларація прав людини, 
прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. Ця де-
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кларація містить цілий комплекс юридичних гарантій, які визначають 
зміст і сутність інформаційної безпеки особи.

В результаті, норми статті 19 Загальної декларації прав людини 
встановлюють, що «кожна людина має право на свободу переконань 
і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно 
дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і 
поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно 
від державних кордонів» [93].

Пошуки адекватних відповідей на виклики міжнародного розвит-
ку представляють основу багатостороннього співробітництва Ук ра ї-
ни в галузі інформації та комунікації, свободи вираження та розвитку 
нових інформаційних технологій. Україна здійснює реформування 
інформаційної сфери для забезпечення національної участі в між-
народних програмах становлення інформаційного суспільства та 
європейської інтеграції, для вирішення внутрішніх державотворчих 
проблем, трансформації економіки та використання глобального 
інтелектуального надбання. Зараз суспільство переживає етап про-
никнення інтелектуальних інформаційних технологій в різні сфери 
діяльності людини. Суспільство знань та інформації несе людству 
нові виклики і величезні можливості для вирішення його проблем 
та забезпечення його подальшого розвитку. Україна має можливість 
внести свій великий внесок у формування міжнародної політики за-
безпечення інформаційної безпеки.

Всі країни зацікавлені в розвитку глобального інформаційного 
суспільства та використанні нових можливостей, які відкриваються 
завдяки поліпшенню доступу до інформації та кращому забезпечен-
ню інформацією. Особливу увагу інформаційні ресурси набувають в 
сучасних умовах швидкої глобалізації інформаційних процесів і праг-
нення розвинених країн досягти безперечного інформаційного домі-
нування заради вирішення своїх національних завдань. Саме тому 
стає необхідним ретельне дослідження теоретичних і практичних 
проблем інформаційної безпеки в сучасному глобалізованому світі.

Серед науковців триває дискусія щодо визначення сутності, ви-
мірів, форм та механізмів глобалізації, наслідків її впливу на націо-
нальну культуру та особистість. Окремі суспільства держави і регіони 
все більше набувають ознаки частин глобального цілого. Розвиток 
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соціальної структури сучасних суспільств набуває наднаціональний 
вимір, народжується суспільство другого порядку — глобальне сус-
пільство.

Адже початок ХХІ століття відзначився підписанням 22 липня 
2000 року історичного для цивілізації документа — Окінавської 
хартії глобального інформаційного суспільства. В перших рядках 
Хартії лідери країн великої вісімки визнали розвиток інформацій-
но-комунікаційних технологій одним з найбільш важливих факторів 
формування сучасного суспільства, що здійснює революційний вплив 
на спосіб життя людей, їх освіту і роботу, а також взаємодію уряду та 
громадянського суспільства. «Глобальне» «відкрите» «інформаційне» 
суспільство та єдиний інформаційний простір повинні стати базисом 
для розвитку, в першу чергу, глобального фінансово-економічного 
простору та потенціалом для творчого вирішення економічних, соці-
альних проблем та реалізації людьми своїх прагнень [192].

Очевидно, що розгортання глобалізаційних процесів не обмежу-
ється лише інформаційною та економічною сферою. Логічним на-
слідком є подальша глобалізація культурної, правової, наукової, освіт-
ньої та інших сфер суспільного життя, яка тягне за собою і глобальні 
соціальні проблеми, що можуть набути нищівного для суспільства ха-
рактеру. Найвідчутніший наслідок інформаційної глобалізації — уні-
фікація змісту інформації на фоні домінування економічно сильних і 
політично впливових націй на всесвітньому інформаційному ринку, 
що кидає виклик культурній самобутності нації [223, с. 193]. Прак-
тика європейської інтеграції довела, що втрата самоідентифікації є 
одним з найнебезпечніших викликів суспільству, який в європейській 
свідомості поступається місцем тільки тероризму. Причиною такої 
ситуації є циркуляція великих, практично неконтрольованих, потоків 
інформації, що поступово стирають соціокультурні межі. Крiм цього, 
небезпеки глобалізації полягають у можливості масової культури ма-
ніпулювати свідомістю, нав’язуванні чужих світоглядних концепцій, 
руйнуванні традиційної культури і менталітету [228, c. 25].

Процеси  глобалізації, що передбачають якісно новий рівень 
міждержавного співробітництва і конкуренції на міжнародній арені, 
стратегія європейського вибору України обумовлюють актуалізацію 
для вітчизняного правознавства завдання щодо аналізу актуальних 
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проблем розвитку держави і права в контексті спільного європейсько-
го науково-дослідницького простору [247, c. 58].

З метою прискорення входження в інформаційну еру Україна 
вступила в такі міжнародні організації, як Міжнародний Союз елек-
тро зв’язку, Європейська конференція адміністрацій пошт і зв’язку, 
Європейський інститут телекомунікаційних стандартів і Регіональне 
співтовариство в області зв’язку [124, c. 52].

Проблемами збалансованого обміну інформацією займаються 
організації, які вважаються суб’єктами міжнародного права: ООН, 
Рада Європи, Європейський Союз, НАТО, ЮНЕСКО, СНД, Всесвітня 
організація інтелектуальної власності та ін. Головними напрямами ін-
формаційного співробітництва між ними є нарощування потужності 
регіональних телеконунікаційних мереж, формування інтелектуаль-
ного потенціалу Європи та створення правової бази для функціону-
вання регіонального інформаційного ринку.

Проблема інформаційної безпеки ґрунтується на фактичній за-
лежності всіх сфер життєдіяльності суспільства і держави (економі-
ки, політики, науки, культури), забезпечення національної та міжна-
родної безпеки, від конструктивного обміну інформацією, надійного 
функціонування інформаційних і телекомунікаційних систем, якіс-
них технологій і коштів.

Міжнародне співробітництво у сфері інформаційної безпеки 
включає:

- розробку нормативно-правової бази, що регулює інформацій-
ні відносини між державами та їх взаємодію в галузі інформаційної 
безпеки;

- входження в існуючі та утворення нових двосторонніх і бага-
тосторонніх структур (організацій), діяльність яких спрямована на 
спільне вирішення проблем інформаційної безпеки;

- участь у роботі керівних, виконавчих та забезпечуючих під-
розділів цих структур (організацій), спільне проведення планових та 
оперативних заходів [92, c. 20].

На 56-й сесії Генеральної Асамблеї ООН було дано таке визна-
чення терміна «інформаційна безпека»: «Інформаційна та мережева 
безпека означає захист особистої інформації про відправників і одер-
жувачів, захист інформації від несанкціонованих змін, захист від не-
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санкціонованого доступу до інформації та створення надійного дже-
рела постачання обладнання, послуг та інформації» [124, c. 97].

У сферу інформаційної безпеки держави входять конкретні дії 
щодо забезпечення безпечних умов існуючих інформаційних процесів 
і розвитку таких процесів у майбутньому. Це охоплює регулювання 
питань захисту самої інформації, захисту інформаційної інфраструк-
тури держави, захисту інформаційного ринку та створення безпечних 
умов розвитку інформаційних процесів. Досягти цього можливо за 
умови проведення необхідної державної політики інформаційної без-
пеки та створення необхідних правових та організаційних основ.

А.Логунов звертає увагу на те, що загальновизнаним у світі 
фундаментом міжнародного права є статут ООН, цілі, принципи та 
інші установки ООН є основою чинного міжнародного права. Статут 
ООН займає вищу позицію в ієрархії міжнародно-правових норм, що 
регулюють різні аспекти міжнародного життя, в тому числі і міжна-
родну безпеку. Статут ООН закріпив мета «сприяння економічному 
та соціальному прогресу всіх народів» [156, с. 217].

Аналіз правових норм Статуту ООН є підставою для виснов-
ків:  цілі ООН закріплюються  і  реалізуються принципами,  які  є  за-
гальними принципами міжнародного права; принципи є важливими 
складовими механізмів як міжнародної безпеки, так і національної 
безпеки будь-якої країни [1].

Принципи формування та забезпечення функціонування сис-
теми інформаційної безпеки повинні бути спрямовані на реалізацію 
головної мети державної політики і визначатися законом як важливі 
складові правових механізмів регулювання відносин у цій системо-
утворюючій складовій забезпечення національної безпеки.

Законом України «Про основи національної безпеки України» 
визначені основні принципи забезпечення національної безпеки, 
якими є: пріоритет прав і свобод людини і громадянина; верховен-
ство права; пріоритет договірних (мирних) засобів у розв’язанні 
конфліктів; своєчасність і адекватність заходів захисту національ-
них інтересів реальним і потенційним загрозам; чітке розмежування 
повноважень та взаємодія органів державної влади у забезпеченні 
національної безпеки; демократичний цивільний контроль над Во-
єнною організацією держави та іншими структурами в системі наці-
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ональної безпеки; використання в інтересах України міждержавних 
систем та механізмів міжнародної колективної безпеки.

Відповідно до Закону України «Про національну безпеку Украї-
ни» наша держава має боротись проти міжнародного  тероризму 
шля хом участі у заходах, які організовуються міжнародними органі-
заціями для того, щоб вживати конкретних акцій для боротьби з між-
народними організованими злочинними угрупуваннями та міжнарод-
ним терористами. До цих заходів входить і протидія інформаційним 
загрозам. Україна, як і багато інших держав, приєдналась до багатьох 
міжнародних договорів щодо боротьби з тероризмом і прийняла низку 
національних законів, що надають додаткові повноваження право-
охоронним органам та органам національної безпеки для боротьби 
з тероризмом. Сьогодні Україна є правобічником 12 універсальних 
антитерористичних конвенцій, у тому числі у сфері боротьби з фі-
нансуванням тероризму. Участь громадських організацій у підтримці 
цих зусиль може лише вітатись. В цьому контексті у Міністерстві за-
кордонних справ існує громадська рада, у нас активно відбуваються 
зустрічі із представниками громадських організацій для реалізації зо-
внішньої політики.

Варто також наголосити на тому, що участь громадських органі-
зацій у заходах по зміцненню безпеки у боротьбі з тероризмом є важ-
ливою, і в цьому контексті підтримка громадськими та політичними 
організаціями курсу на вступ України до Євросоюзу буде якнайбіль-
ше сприяти тому, щоби наша держава дійсно почувала себе у най-
кращих умовах безпеки.

Важливим також є врахування принципів міжнародного права, 
спрямованих на забезпечення національної безпеки та її складової 
інформаційної безпеки.

Статутом ООН визначені наступні принципи міжнародного права.
1. Принцип суверенної рівності. Стаття 2 статуту ООН встанов-

лює, що організація заснована на принципі суверенної рівності всіх 
її членів.

2. Принцип сумлінного виконання міжнародно-правових зобо-
в’я зань. У Декларації про принципи міжнародного права 1970 р. вста-
новлено, що вказаний принцип поширюється тільки на зобов’язання, 
прийняті відповідно до Статуту ООН.
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3. Принцип мирного вирішення міжнародних конфліктів.
4. Принцип незастосування сили встановлює, що всі члени ООН 

утримуються у своїх міжнародних відносинах від загрози силою або 
її застосування. При цьому вважаємо за доцільне звернути увагу на 
те, що Статут ООН передбачає застосування сили або загрози сили 
тільки в наступних випадках:

1) за рішенням Ради Безпеки ООН у разі наявності загрози миру; 
будь-якого порушення миру або акту агресії;

2) для здійснення права на самооборону у разі збройного нападу 
до прийняття Радою Безпеки відповідних заходів для встановлення 
міжнародного миру і безпеки.

5. Принцип поваги прав людини. Остаточна його редакція була 
визначена Заключним актом Наради з безпеки і співробітництва в Єв-
ропі 1975 р.

6. Принцип невтручання в справи, що відносяться до компетен-
ції будь-якої держави.

7. Принцип територіальної цілісності. Гельсінські угоди 1975 р. 
визначив цей принцип в якості самостійного принципу.

8. Принцип непорушності кордонів держав.
9. Принцип рівноправності і самовизначення народів. Цей прин-

цип реалізує одну з найважливіших цілей ООН, якою є розвитком 
дружніх відносин між націями і зміцнення загального миру.

10. Принцип співробітництва зобов’язує держави здійснювати 
свою діяльність в рамках Статуту ООН, спрямовану на забезпечення 
миру і безпеки та сприяння економічному зростанню у всьому світі.

Наведені принципи міжнародного права доцільно враховувати 
при реалізації державної політики щодо участі України у міжнарод-
них та регіональних системах інформаційної безпеки як повноправ-
ного, суверенної і незалежної держави, яка є членом ООН з відповід-
ними правами, обов’язками і відповідальністю.

Правові норми міжнародного права, закріплені в Статуті ООН, 
створили умови для використання в інтересах України міжнародних 
і регіональних систем інформаційної безпеки.

Найважливішим органом міжнародної колективної безпеки є 
Генеральна Асамблея ООН, має широкі повноваження з питань під-
тримання миру і безпеки народів. Головним постійно діючим орга-
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ном цієї організації є Рада Безпеки ООН. Україна, як член ООН має 
не тільки право, а й можливість ставити перед Генеральною Асамб-
леєю ООН і її постійно діючим органом — Радою Безпеки ООН акту-
альні проблеми як міжнародної, так і власної інформаційної безпеки.
Рішення Ради Безпеки ООН є обов’язковими для виконання держа-
вами-членами ООН. Рада Безпеки ООН має широкі повноваження з 
питань прийняття рішень, спрямованих на підтримання міжнарод-
ного миру та безпеки. У 1999 р. Генеральною Асамблеєю ООН прий-
нята резолюція з питань інформаційної безпеки в умовах розвитку 
телекомунікацій, яка закликає членів Організації до активної участі 
в розробці норм міжнародного права в регулюванні міжнародних від-
носин у цій сфері діяльності [6].

У цьому зв’язку закономірно, що одним з важливих напрямів 
державної зовнішньої політики з питань інформаційної безпеки має 
бути співпраця України з НАТО в рамках програми «Партнерство за-
ради миру». Взаємне забезпечення інформаційної безпеки на узго-
джених умовах має бути одним з важливих напрямків співпраці з 
Північноатлантичним альянсом. Доречно нагадати про те, що зі штаб-
квартирою НАТО і України більше десяти років діє угода про взаєм-
ний захист секретної інформації, якою здійснюється обмін в процесі 
співпраці. Певні можливості з питань забезпечення інформаційної 
безпеки має співробітництво на взаємно узгоджених умовах з ОБСЄ, 
структурами безпеки, що формуються ЄС. Україна ще належить ви-
значити активну позицію з питань забезпечення власної інформацій-
ної безпеки в рамках Організації Договору про колективну безпеку 
(ОДКБ) країн СНД [193, c. 87].

Наявна науково-дослідна база, цілі та принципи міжнародно-
го співробітництва, визначені Статутом ООН, створюють необхідні 
умови для забезпечення реалізації державної зовнішньої політики ін-
формаційної безпеки відповідно до конституційних правовими нор-
мами, закріпленими Основним законом України.

Україна бере активну участь у розробці питань інформаційної 
безпеки в рамках ООН. Так, за  ініціативою України в ООН та  її 
спеціалізованих установах були обговорені проблеми узгодження 
міжнародної стратегії інформаційної політики, міжнародно-правові 
аспекти функціонування мережі Інтернет.
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Проблемами інформаційної безпеки, крім ООН, займаються  
також регіональні  організації. Концепція  регіональної політики у 
сфері інформаційної безпеки зумовила позиції країн ЄС, НАТО та 
ОБСЄ з інформаційного виміру європейської безпеки, сприяє пошу-
ку спільних рішень у протидії інформаційним та комунікаційним за-
грозам, визначає пріоритети політики в сфері безпеки. У Європі мета 
політики інформаційної безпеки полягає в тому, щоб захистити ці-
лісність інформації та інформаційної системи, гарантувати належні 
умови її звернення і цінність. Ці завдання необхідні для забезпечен-
ня незалежного здійснення державної політики і надійного викорис-
тання інформаційно-комунікаційних технологій в соціальних та еко-
номічних областях.

Сучасний етап становлення громадянського суспільства визна-
чається входженням України до провідних технологічно розвину-
тих країн світу, до глобального інформаційного простору. Саме тому 
Україна має використовувати досвід таких країн, що вже мають досить 
серйозні напрацювання у сфері забезпечення інформаційної безпе-
ки, зокрема досвід Європейського Союзу. Процеси глобалізації, які 
передбачають якісно новий рівень міждержавного співробітництва 
і конкуренції на міжнародній арені, стратегія європейського вибо-
ру України зумовлюють актуалізацію для вітчизняного правознав-
ства завдання щодо аналізу актуальних проблем розвитку держави і 
права в контексті спільного європейського науково-дослідницького 
простору [247, с. 58].

Вирішення проблем інформаційної безпеки в межах Європей-
ського союзу передбачає створення спільної стратегії європейської 
інформаційної безпеки, протидії кібервійни, інформаційному теро-
ризму і боротьбі з інформаційною злочинністю.

Вступ України до Ради Європи, членство в Європейській теле-
радіомовній спілці полегшують її входження в європейський і разом 
з тим світовий масово-комунікаційний простір, надають нових мож-
ливостей для укладання міждержавних угод із сусідніми країнами 
про транскордонне теле- і радіомовлення, дають змогу поглиблювати 
кооперацію і співпрацю між європейськими та вітчизняними масо-
во-комунікаційними системами. Водночас доведено, що членство в 
європейських структурах зобов’язує Україну дотримуватися встанов-
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лених ними міжнародних норм, виконувати міжнародні угоди і кон-
венції, включаючи документи щодо регуляції у сфері інформації та 
комунікації. За цих умов ставка, зазначає О.Зернецька, повинна бути 
зроблена на співпрацю не тільки з урядами, а й з міжнародними неу-
рядовими організаціями завдяки впровадженню високошвидкісної ін-
терактивної диджитальної інформаційної мережі (тобто використання 
в комп’ютерній техніці та телекомунікаціях запису, передачі та оброб-
ки інформації за допомогою бінарно-кодових знаків) для багатомов-
ної комунікації з усім світом, використовуючи аудіо-, відео-, друкова-
ну комунікацію та комунікацію даних. Медіа- і віртуальна дипломатії 
повинні усвідомлюватись політичними лідерами України не просто 
як паблік рілейшнз, а як політична і економічна необхідність сталого 
розвитку нашої держави на порозі інформаційної ери [101, с. 323-335].

Роль інформатизації суспільства відображається у політичній 
модернізації. Принципово важливе значення інформаційних і комуні-
каційних технологій полягає в тому, що їхнє використання дає змогу 
розширити права громадян шляхом надання доступу до різноманітної 
інформації, збільшити ступінь їхньої участі в прийнятті політичних 
рішень і контролю за діяльністю державної влади, надати можливість 
активно виробляти якісну інформацію, а не тільки її споживати.

Використовуючи засоби економічного, інформаційного, політич-
ного та міжнародно-правового впливу, глобалізація суттєво змінює 
розуміння концепції суверенної національної держави, оскільки все 
значнішу роль в управлінні державотворчим процесом покладається 
на наднаціональні утворення.

У Посланні Президента України до Верховної Ради України 
«Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічно-
го та соціального розвитку України на 2002‒2011 роки» визначено, 
що курс на європейську інтеграцію є природним наслідком здобут-
тя Україною незалежності. Європейський вибір України — це рух 
до стандартів інформаційного суспільства, соціально орієнтовано-
го ринкового господарства, яке базується на засадах верховенства 
права, забезпечення прав та свобод людини та громадянина.

Внаслідок розвинутого інформаційно-технічного розвитку Єв-
росоюзу, особливого значення в діяльності ЄС набуває проблема за-
безпечення інформаційної безпеки.
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Спільна позиція країн-членів Європейського Союзу щодо зміс-
ту поняття «інформаційна безпека» була висловлена представником 
Швеції при обговоренні питань міжнародної інформаційної безпеки 
на 56-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, згідно з якою інформацій-
на безпека означає захист особистої інформації про відправників і 
одержувачів, захист інформації від несанкціонованих змін, захист 
від несанкціонованого доступу до інформації і створення надійного 
джерела постачання обладнання, послуг та інформації.

Серед основних європейських нормативно-правових актів, що 
регулюють суспільні відносини у сфері побудови інформаційного сус-
пільства є Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства 
від 22 липня 2000 року. В документі зазначається, що інформаційне 
суспільство дозволяє людям використовувати свій потенціал та реа-
лізовувати свої спрямування в сфері інформаційно-комунікаційних 
технологій.

Завданням всіх суб’єктів міжнародної спільноти та окремої лю-
дини полягає не тільки стимулювання та сприяння переходу до інфор-
маційного суспільства, а також в повній реалізації його економічних, 
соціальних та культурних переваг [192].

Слід зазначити, що в Окінавській хартії особливу роль посідає 
боротьба з комп’ютерною злочинністю як однієї з найнебезпечні-
ших загроз інформаційного суспільства. Так, нормативно закріплено, 
що зусилля міжнародного співтовариства, спрямовані на розвиток 
глобального інформаційного суспільства, мають супроводжуватись 
узгодженими діями зі створення безпечного та вільного від злочин-
ності кіберпростору. Подальшого розвитку дані положення Хартії 
знайшли відображення в Європейській Конвенції «Про кіберзлочин-
ність» від 23 листопада 2001 року, який був підписаний тридцятьма 
країнами, серед яких і Україна, з метою вироблення єдиної ефектив-
ної позиції протидії кіберзлочинам [163, с. 41].

Цікавим з точки зору інформаційної безпеки є досвід регулюван-
ня Інтернет-відносин деяких європейських країн. У більшості європей-
ських країнах прийняті закони, що дають можливість притягнути до 
відповідальності провайдерів хостових послуг за розміщення на їхніх 
сайтах інформації незаконного змісту. Мережеві оператори не можуть 
бути притягнуті до відповідальності за зміст інформації, яка передаєть-
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ся мережами, однак вони зобов’язані на умовах виданих ліцензій вжити 
необхідних заходів щодо користувачів і клієнтів, які використовують 
мережі для передання інформації незаконного змісту [163, c. 56].

Інформаційна безпека також охоплює захист інформації, що 
стосується військового потенціалу та інших аспектів національної 
безпеки. Недостатній захист життєво важливих інформаційних ре-
сурсів та інформаційних і телекомунікаційних систем може створи-
ти загрозу міжнародній безпеці.

До основних напрямів інформаційної політики ЄС належать:
1) Політика лібералізації і приватизації телекомунікацій;
2) Розвиток інформаційних послуг та мереж;
3) технічного і соціально-інформаційного забезпечення;
4) протидія інформаційним монополіям;
5) створення ринку інформаційних послуг;
6) недискримінація за інформаційною ознакою.
Створення інформаційного законодавства та сприйнятливої за-

конодавчої бази, яка враховує як національні, так і міжнародні прин-
ципи регулювання інформаційних відносин, вважається головним 
чинником зростання прибутку країни від потенціалу інформаційно-
комунікаційних технологій.

Новою стратегічною метою Європейського Співтовариства до 
2015 року визнано удосконалення інформаційної та телекомунікацій-
ної структур, стимулювання інноваційної діяльності, модернізацію 
системи освіти [154, c. 235].

Глобальні процеси впливають на національні та регіональні 
відносини, і завдання європейської спільноти полягає в узагальнен-
ні позитивних і негативних наслідків становлення інформаційного 
суспільства, трансформації демократичних інститутів, охорони основ-
них прав і свобод людини в нових умовах, в захисті плюралізму і 
незалежності засобів масової комунікації, збереженні національного 
розвитку, культурної самобутності і мовного розмаїття країн Європи.

Відтак, Європейський Союз має достатньо досвіду у сфері ста-
новлення та розвитку інформаційного суспільства, де особливе місце 
приділено питанням забезпечення інформаційної безпеки.

Україна має використовувати позитивний досвід Євросоюзу, імп-
лементувати положення законодавства, які сприятимуть ефективному 
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регулюванню суспільних відносин в інформаційній сфері. Входження 
до європейських структур має розглядатися як інструмент реалізації 
національних інтересів.

Інформаційна безпека в НАТО охоплює стратегії інформацій-
ної політики та інформаційного протиборства в контексті переосмис-
лення стратегії безпеки XXI століття, створення системи регіональ-
ної інформаційної безпеки, здійснення спеціальних інформаційних 
операцій, роз’яснення цілей діяльності НАТО громадськості та ін.

Діяльність ОБСЄ в області інформаційної безпеки полягає у ви-
значенні загальних підходів щодо прогнозування конфліктів, моніто-
рингу кризових ситуацій, прийняття документів з інформаційної без-
пеки та застосуванні заходів превентивної дипломатії.

Таким чином, інформаційна політика міжнародних організацій, 
яка реалізується через міжнародну інформаційну діяльність, спря-
мована на політичну, економічну та культурну інтеграцію спільнот 
на основі використання нових перспективних технологій, створення 
ефективної системи забезпечення прав людини на вільний доступ та 
обмін інформацією як умови демократичного розвитку та ціннісно-
смисловим орієнтирам.

Сьогодні дуже важливою є необхідність усвідомлення владою, 
політичною елітою, наукою, що забезпечення національної безпеки 
і всіх її складових, законотворча робота, прогнозування, перспективне 
і поточне планування, розробка стратегій, концепцій, доктрин, про-
грам і проектів, напрямків сталого розвитку, державне управління, 
міжнародне співробітництво починається з інформаційного рівня. 
Інформаційна складова пронизує всі сфери життєдіяльності людини, 
соціальних систем. На цьому етапі формуються основи як інформа-
ційної безпеки, так і національної безпеки в цілому. Інформаційними 
перш за все заходами та засобами здійснюється керівництво з питань 
реалізації державної політики у цій сфері діяльності.

Важливу роль з питань забезпечення як регіональної, так і влас-
ної інформаційної безпеки має висновок Україною двосторонніх угод 
про взаємний захист інформаційної безпеки, і повинно розглядатися 
як перспективний напрямок державної зовнішньої політики. Таким 
чином, головна мета державної політики інформаційної безпеки по-
винна полягати в захисті: конституційних прав і свобод людини і гро-
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мадянина, забезпечення єдності їх прав і обов’язків; духовних, мо-
рально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальних і матеріальних 
цінностей суспільства, його інформаційної та природного середови-
ща; конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності, 
інформаційної безпеки у політичній, економічній, соціокультурній, 
науково-технологічній, оборонної та державної безпеки, екологічної, 
власне інформаційної т.д. складових національної безпеки.

Для забезпечення реалізації Основних засад розвитку інформа-
ційного суспільства в Україні на 2007‒2015 роки визначальне значен-
ня має політика міжнародної співпраці України та її участь у розвитку 
глобального інформаційного суспільства. Ця співпраця має здійсню-
ватися з метою узгодження стратегій розвитку інформаційного сус-
пільства, сприяння в реалізації універсального підходу до спільних 
дій, зменшення цифрової та інформаційної нерівності.

Для вирішення зазначених завдань необхідно:
- розширити співпрацю з провідними міжнародними організа-

ціями з розвитку інформаційного суспільства в рамках міжнародних 
договорів України щодо науково-технічного співробітництва та між-
народної технічної допомоги;

- забезпечити інтеграцію освіти, науки і культури України в гло-
бальний культурний, освітній, науково-технічний інформаційний про-
стір;

- реалізувати в рамках міжнародних договорів України спільні 
проекти, які забезпечують інтеграцію України в глобальний інфор-
маційний простір.

Основні засади передбачається реалізувати через такі основні 
механізми:

- планування соціально-економічного розвитку України з ураху-
ванням потреб розвитку інформаційного суспільства із зазначенням 
очікуваних результатів такого розвитку; розробка та прийняття від-
повідних державних програм для ефективного забезпечення завдань 
розвитку інформаційного суспільства в Україні;

- забезпечення громадської дискусії щодо засад формування ін-
формаційного суспільства в Україні з метою доведення до населення 
прагнень органів державної влади та органів місцевого самовряду-
вання, приватного сектору економіки, об’єднань громадян щодо роз-
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витку інформаційного суспільства як визначального чинника еконо-
мічного і суспільного розвитку;

- активна міжнародна співпраця з питань інформаційного сус-
пільства;

- гармонійне поєднання можливостей органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, приватного сектору економіки;

- фінансування загальнодержавних програм, державних цільових 
програм з впровадження ІКТ, соціально важливих проектів, таких як 
забезпечення доступу до ІКТ у сільській місцевості, а також у важко-
доступних районах;

- координація розробки та реалізації загальнодержавних програм, 
державних цільових програм та бізнес-проектів з метою зменшення 
інвестиційних ризиків, зниження операційних витрат;

- сприяння діяльності спеціалізованих бізнес-інкубаторів, техно-
парків, технополісів, центрів високих інформаційних технологій та 
інших інноваційних структур з ІКТ.

Впровадження Основних засад розвитку інформаційного сус-
пільства в Україні на 2007‒2015 роки дасть можливість забезпечи-
ти позитивні зміни в життєдіяльності суспільства і людини, а саме: 
збільшити рівень захисту прав і свобод людини та її добробуту, акти-
візувати участь громадян в управлінні державою, сприяти розвитку 
демократії; підвищити конкурентоспроможність України, ефектив-
ність державного управління, продуктивність праці у всіх сферах еко-
номіки, рівень інформаційної безпеки людини, суспільства, держави, 
ступінь розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, 
зокрема українського сегменту Інтернету; забезпечити перехід еконо-
міки до моделі науково-технічного та інноваційного розвитку, збіль-
шити частку наукоємної продукції, сприяти якості та доступності 
послуг освіти, науки, культури, охорони здоров’я за рахунок впрова-
дження ІКТ; розширити можливості людини отримувати доступ до 
національних та світових інформаційних електронних ресурсів; ство-
рити нові робочі місця, поліпшити умови роботи і життя людини; по-
глибити запровадження нормативно-правових засад інформаційного 
суспільства [169, c. 39–41].
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5.3. Шляхи впровадження концепції превентивних заходів 
у системі інформаційної безпеки України

Для ефективного забезпечення інформаційної безпеки на рівні 
особи, держави та суспільства кожній країні необхідно розробити 
ідеологічну основу для цього. Таким чином, формується єдине ро-
зуміння організації діяльності суб’єктів забезпечення інформаційної 
безпеки, нормативно-правова основа, яка визначає спектр їх прав та 
обов’язків, а також створює єдину державну політику адміністратив-
но-правового забезпечення інформаційної безпеки в Україні.

В Україні діє Стратегія національної безпеки України і Воєнна 
доктрина України, котрі є документами, обов’язковими для виконан-
ня, і основою для розробки конкретних програм за складовими дер-
жавної політики національної безпеки. Стратегія національної без-
пеки України розрахована на термін до 2020 р. Основними її цілями є:

- мінімізація загроз державному суверенітету та створення умов 
для відновлення територіальної цілісності України в межах міжна-
родно-визнаного державного кордону;

- відновлення мирного розвитку Української держави;
- набуття нової якості економічного й гуманітарного розвитку, 

забезпечення інтеграції України до Євросоюзу та її майбутнього як 
демократичної, правової, соціальної держави.

Стратегія відносить до основних загроз національній безпеці:
- агресивну політику Росії;
- неефективність системи забезпечення національної безпеки 

України;
- корупцію та неефективну систему державного управління;
- економічну кризу, виснаження фінансових ресурсів держави, 

зниження рівня життя населення;
- загрози енергетичній, інформаційній, екологічній і техноген-

ній безпеці.
До недавнього часу в Україні діяла Доктрина інформаційної 

безпеки України, яка була основою для формування державної полі-
тики у сфері інформаційної безпеки України; розроблення проектів 
концепцій, стратегій, цільових програм і планів дій із забезпечення 
інформаційної безпеки України; підготовки пропозицій щодо дальшо-
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го системного вдосконалення правового, методичного, науково-тех-
нічного і організаційного забезпечення інформаційної безпеки Укра-
їни. Зміст Доктрини інформаційної безпеки України 2009 року не 
дає повного уявлення про сукупність офіційних поглядів, цільових 
настанов, керівних принципів, напрямів діяльності, спрямованих на 
реалізацію державної політики інформаційної безпеки з метою сво-
єчасного виявлення, відвернення і нейтралізації реальних і потен-
ційних загроз. Доктрина не визначає важливі аспекти забезпечення 
інформаційної безпеки України.

Єдиним нормативно-правовим актом, який би визначив та за-
кріпив систему цих поглядів, став Закон України «Про Основні за-
сади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007‒2015 
роки» від 09.01.2007 р. Проте, названий Закон не передбачає розгля-
ду різновидів інформаційної безпеки. До того ж у цьому законі до-
статньо повно виписані технічні аспекти інформаційної безпеки, але 
майже не приділено уваги інформаційно-психологічним аспектам.

Вагомим стало прийняття законів України: «Про захист інформа-
ції в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про Національну 
програму інформатизації», «Про електронні документи та електрон-
ний  документообіг»,  «Про  електронний  цифровий  підпис»,  «Про 
телекомунікації». На основі зазначений нормативно-правових актів 
було прийнято Розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії роз-
витку інформаційного суспільства в Україні» від 15 травня 2013 р.

З урахуванням змін обстановки, характеру і змісту загроз на-
ціональній безпеці України в інформаційній сфері, зі змінами інфор-
маційного законодавства в Україні, основні шляхи і напрями реаліза-
ції концептуальних положень інформаційної безпеки держави мають 
бути зазначені в науково обґрунтованій концепції превентивних захо-
дів в системі інформаційної безпеки, якої на сьогодні в Україні немає.

Система забезпечення інформаційної безпеки має включати ком-
п лекс превентивних заходів із надання гарантій захисту життєво важ-
ливих нтересів особи, держави, суспільства, своєчасного і адекватно-
го реагування на увесь спектр інформаційних безпекогенних чинників 
з метою захисту національних інтересів та національної безпеки.

Питання  інформаційної безпеки стало предметом наукових 
дискусій у рамках робіт таких вчених, як І.Арістова, І.Березовська, 
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В.Го лубєв,В.Гурковський, О.Дзьобань, Р.Калюжний, В.Конах, Б.Кор-
мич, В.Ліпкан,Ю.Максименко, А.Марущак, В.Цимбалюк, О.Юдін, 
Р.Юсупов та ін. Однак вивченню сьогоденної концепції інформацій-
ної безпеки України не приділялося уваги вітчизняними дослідни-
ками.

В Україні за останні два роки відбулися суттєві зміни у нор-
мативно-првовій базі, що стосується адміністративно-правового за-
безпечення інформаційної безпеки. Тому вивчення цього питання, а 
також визначення шляхів удосконалення, вбачаємо за доцільне про-
аналізувати, які зміни можна внести до нього. Функції щодо реаліза-
ції державної політики у цій важливій складовій забезпечення націо-
нальної безпеки; організаційну структуру державних органів, інших 
суб’єктів та їх повноваження щодо реалізації державної політики у 
цій сфері; порядок координації діяльності суб’єктів з питань забез-
печення інформаційної безпеки особи, держави і суспільства; сили і 
засоби для активних дій в процесі можливих інформаційних проти-
стоянь із супротивниками і конкурентами, попередження інформа-
ційної агресії та застосування проти України інформаційної зброї та 
інших негативних інформаційних впливів, можуть слугувати осно-
вою для дії концепції та проблеми її функціонування в державі.

Таким чином, на нашу думку, можна виокремити такі ключові 
напрями концепції превентивних заходів в системі інформаційної 
безпеки України:

1) формування державної політики інформаційної безпеки з від-
повідними органами;

2) удосконалення адміністративно-деліктного законодавства в 
сфері інформаційної безпеки України:

3) створити спеціалізовану службу, основним завданням якої б 
стало забезпечення координації дій всіх державних та недержавних 
інституцій у сфері забезпечення інформаційної безпеки України;

4) реформування законодавства, що стосується інформаційної 
безпеки;

5) забезпечення програм відкритого доступу до публічної ін-
формації та створення ефективних умов щодо її отримання;

6) реформування наявної системи електронного урядування;
7) розробка цілісної теорії загроз.
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Першим напрямом концепції превентивних заходів в системі 
інформаційної безпеки має стати формування державної політики 
інформаційної безпеки з відповідними органами. При цьому має від-
буватися урахування усіх рекомендацій міжнародних інституцій та 
створення належної нормативно-правової бази. Наразі до такої сис-
теми належать:

Конституція України;
Закони України: «Про основи національної безпеки України», 

«Про інформацію», «Про Основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про Концепцію Наці-
ональної програми інформатизації», «Про Національну програму 
інформатизації», «Про державну таємницю», «Про захист інформа-
ції в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про внесення 
змін до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочин-
ність», «Про доступ до публічної інформації», «Про Раду національ-
ної безпеки і оборони», «Про боротьбу з тероризмом», Цивільний 
кодекс, Кримінальний кодекс, Кодекс України про адміністративні 
правопорушення;

Укази Президента України: «Про заходи щодо вдосконалення 
формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної 
безпеки України», «Про заходи щодо вдосконалення державної інфор-
маційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України», 
«Про заходи щодо захисту інформаційних ресурсів держави», «Про 
Міжвідомчу комісію з питань інформаційної політики та інформа-
ційної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України»;

Постанови Кабінету Міністрів України: «Про затвердження По-
рядку взаємодії органів виконавчої влади з питань захисту держав-
них інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних 
системах», «Питання Адміністрації Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації»;

Розпорядженя Кабінету Міністрів України: «Про схвалення Кон-
цепції розвитку електронного урядування в Україні», «Питання впро-
вадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади».

Національна безпека України забезпечується шляхом проведен-
ня виваженої державної політики відповідно до прийнятих в установ-
леному порядку доктрин, концепцій, стратегій і програм у політичній, 



292

Ю.П.Лісовська, П.М.Лісовський, С.А.Подоляка

економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-технологічній, 
інформаційній та інших сферах.

Вибір конкретних засобів і шляхів забезпечення національної без-
пеки України обумовлюється необхідністю своєчасного вжиття заходів, 
адекватних характеру і масштабам загроз національним інтересам.

Другим напрямом концепції превентивних заходів в системі 
інформаційної безпеки України є удосконалення адміністративно-де-
ліктного законодавства в сфері інформаційної безпеки України:

- виокремлення в межах КУпАП окремого розділу, об’єктом ад-
мінправопорушень яких є інформаційна безпека людини (особи, гро-
мадянина), держави та суспільства. Під час розгляду складу кожно-
го з правопорушень у сфері інформаційної безпеки, що передбачені 
КУпАП, виникають певні труднощі, тому що чинний КУпАП не має 
окремої глави, присвяченій саме правопорушенням в інформаційній 
сфері, а правопорушення, які можна віднести до інформаційної без-
пеки, розташовані у різних главах Особливої частини КУпАП;

- аналіз відповідних статей чинного КУпАП дозволяє дійти ви-
сновку, що суб’єктом адміністративного правовпорушення визнається 
лише фізична особа. Але останнім часом у законодавстві з’являються 
норми, які передбачають накладення стягнень на юридичних осіб, зо-
крема, за правопорушення у сфері інформаційної безпеки. Так, напри-
клад, згідно ч. 7 ст. 20 Закону України «Про державну таємницю» до-
звіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, 
може бути скасований або його дія може бути зупинена Службою 
безпеки України на підставі акта проведеної нею перевірки, висновки 
якого містять дані про недодержання державним органом, органом 
місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією 
умов, передбачених статтею 20 Закону України «Про державну таєм-
ницю». За вчинення адміністративного порушення у сфері інформа-
ційної безпеки на фізичних осіб найчастіше накладається штраф. На 
нашу думку, до цього виду адміністративної відповідальності також 
варто притягати і юридичних осіб — порушників законодавства. Вра-
ховуючи вищевикладене, необхідно передбачити у чинному КУпАП 
розділ, який би містив перелік проступків в інформаційній сфері, а 
також закріпити у чинному КУпАП норми, які б передбачали адміні-
стративну відповідальність юридичних осіб;
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- посилення адмінвідповідальності за правопорушення інфор-
маційного характеру, оскільки на сьогодні, здебільшого, передбачені 
такі види адміністративних стягнень як штраф від п’яти до п’ятиста 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян та конфіскація засобів 
вчинення правопорушення чи продукції отриманої внаслідок пору-
шення вітчизняних норм права, а також у поодиноких випадках ви-
правні роботи, попередження та відшкодування збитків;

- доповнення КУпАП статею, що передбачає відповідальність 
за курси нейролінгвістичного програмування (НЛП), що завдають 
шкоду психіці людини (громадянина), а також нормою, що закріплює 
відповідальність за порушення правил збирання, розголошення та ви-
користання комерційної таємниці;

- доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушен-
ня окремою статтею 188-43, що передбачатиме відповідальність за не-
виконання законних вимог посадових осіб Служби безпеки України;

- в Закон України «Про основи національної безпеки України» 
внести зміни до визначення терміну«національна безпека» як захище-
ності життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства 
і держави, за якої забезпечуються, зокрема, інформаційна безпека, у 
тому числі кібербезпека та захист інформації;

- статтю 7 Закону України «Про основи національної безпеки 
України» доповнити переліком обставин, що можуть вважатися за-
грозою національній безпеці. Так, в  інформаційній сфері — вико-
ристання засобів масової інформації для поширення порнографії, 
пропаганди сепаратизму за етнічною, мовною, релігійною та інши-
ми ознаками; розголошення інформації, яка становить державну або 
іншу передбачену законом таємницю, а також службової і конфіден-
ційної інформації, спрямованої на забезпечення потреб та національ-
них інтересів суспільства і держави; неналежний рівень надійності 
і захищеності національної інформаційної інфраструктури в умовах 
надзвичайного та воєнного стану; несанкціоновані дії, спрямовані 
на порушення цілісності та доступності державних інформаційних 
ресурсів;

- статтю 8 Закону України «Про основи національної безпеки 
України» доповнити основними напрямами державної політики зпи-
тань національної безпеки в інформаційній сфері, додаючи такі:
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- удосконалення законодавства з питань інформаційної безпеки, 
у тому числі кібербезпеки;

- запобігання проявам комп’ютерної злочинності та комп’ютер-
ного тероризму;

- удосконалення засобів захисту інформації в інформаційних, 
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах;

- удосконалення форм і способів протидії інформаційним захо-
дам, які спрямовані на послаблення обороноздатності держави;

- забезпечення повноправної участі України в міжнародному 
співробітництві у сфері боротьби з комп’ютерною злочинністю та 
комп’ютерним тероризмом.

Третім напрямом концепції превентивних заходів в системі 
інформаційної безпеки, на нашу думку, є створення спеціалізованої 
служби, основним завданням якої б стало забезпечення координації 
дій всіх державних та недержавних інституцій у сфері забезпечення 
інформаційної безпеки України. Такою службою може бути Держав-
на служба з питань інформаційної безпеки, яка повинна: приймати 
перспективні управлінські, технічні, адміністративні і фізичні заходи, 
які сприяють підвищенню інформаційної безпеки; видавати рекомен-
дації і доводити їх до відома всіх зацікавлених відомств. Основна 
функція Служби має полягати в координації усіх республіканських 
програм в сфері інформаційної безпеки незалежно від їхньої відом-
чої приналежності.

Доречно зауважити, що при Міністерстві інформаційної полі-
тики України створено Експертну раду згідно з Положенням «Про 
Експертну раду при Міністерстві інформаційної політики України 
як дорадчий орган, що має своєю метою забезпечення взаємодії з 
науково-дослідними установами, неурядовими аналітичними центра-
ми, інститутами громадянського суспільства, іншими вітчизняними 
та зарубіжними організаціями [205]. Актуальним залишається пи-
тання створення єдиного в своєму роді органу, який би був неза-
лежним від усіх гілок влади та консолідував зусилля зазначених 
вище суб’єктів.

Крім того, потребує уточнення не тільки коло суб’єктів, що за-
безпечують інформаційну безпеку України, але й їх завдання, функ-
ції, повноваження в цій сфері.
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Необхідно відмітити, що навіть стислий аналіз вітчизняних та за-
рубіжних нормативно-правових актів дозволяє зробити висновок про 
актуалізацію шляхів удосконалення інформаційної безпеки та впо-
рядкування інформаційних відносин в усіх сферах життєдіяльності 
суспільства та функціонування державних і недержавних інституцій. 
Хоча державне та міжнародне регулювання процесу інформатизації 
не завжди відповідає динамічності розвитку інформаційної сфери. На 
це є як об’єктивні причини, так і проблеми конкретної країни. Так, не-
стабільна політична ситуація в Україні та загалом перехідний період 
становлення нашої держави як незалежної, не дозволяють в перед-
бачені строки реалізувати заплановані заходи, що направлені на за-
безпечення інформаційної безпеки.

Саме тому, одним із шляхів підвищення ефективності інформа-
ційної безпеки України, на нашу думку, є більш жорсткий контроль 
посадових осіб, які відповідальні за виконання доручених їм завдань.

Лише системне, комплексне та цілеспрямоване виконання по-
кладених заходів усіма суб’єктами, сприятиме підвищенню ефектив-
ності реалізації державної політики в сфері інформаційної безпеки 
України.

Четвертий напрям концепції превентивних заходів в системі ін-
формаційної безпеки полягає в ефективному, якісному реформуванні 
законодавства, що стосується інформаційної безпеки. Водночас, роз-
глядаючи адміністративно-правове регулювання інформаційної сфери 
як основу забезпечення інформаційної безпеки держави слід зазначи-
ти, що упродовж останніх років законодавча база України в інформа-
ційній сфері поповнилася низкою Законів, з-поміж яких надзвичайно 
важливими є Закони: «Про інформацію», «Про державну таємницю», 
«Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про науково-
технічну інформацію», Закон «Про систему іномовлення України», 
який Верховна Рада ухвалила 8 грудня 2015 року тощо.

Україна у червні 2014 року Україна підписала Угоду про Асоціа-
цію з ЄС, і протягом двох років має привести своє законодавство до 
європейських стандартів, тобто до червня 2016 року.

Члени робочої групи при парламентському Комітеті з питань 
свободи слова та інформаційної політики, до якої входять народні 
депутати, представники громадських організацій та медіа-індустрії, 
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обговорили проект Стратегії розвитку законодавства України з пи-
тань свободи слова та діяльності ЗМІ відповідно до європейських 
стандартів, який розроблено за підтримки спільної програми ЄС та 
РЄ «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні». Стратегія, зо-
крема, передбачає зміни до Конституції України, ухвалення законів 
про аудіовізуальні послуги; про саморегулювання або співрегулю-
вання; про запобігання монополізації та контроль за концентрацією 
на ринках медіапослуг, про загальнодержавну цільову програму роз-
витку медіаграмотності в Україні; внесення змін до низки діючих за-
конів тощо.

Нова редакція Закону «Про суспільне телебачення і радіомов-
лення України» дала можливість запустити одну з найважливіших 
медіареформ: перетворення державного мовлення на суспільне.

Закон «Про реформування державних і комунальних друкова-
них засобів масової інформації». Ця реформа, до якої країна йшла 
багато років, передбачає приватизацію державних і комунальних дру-
кованих видань у два етапи: спершу один рік — добровільно для охо-
чих редакцій, наступні два роки — роздержавлення решти видань.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни  (щодо особливостей трансляції  (ретрансляції) реклами, яка міс-
титься у програмах та передачах іноземних телерадіорганізацій)», 
яким Верховна Рада заборонила транслювати рекламу на російських 
каналах в Україні та узаконила так званий список адаптованих кана-
лів, що складає Національна рада з питань телебачення і радіомовлен-
ня; Постанова «Про тимчасове призупинення акредитації журналістів 
та технічних працівників деяких засобів масової інформації Росій-
ської Федерації при органах державної влади України».

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації та 
реалізації принципів державної політики у сфері телебачення і радіо-
мовлення». Цей закон набув чинності 1 жовтня 2015 року, його основ-
ною метою є відкриття даних про кінцевих власників та структуру 
власності телерадіоорганізацій і провайдерів програмної послуги.

Розроблення національної правової бази, її гармонізація з між-
народними інституціями, тобто приведення відносин у сфері інфор-
мації у відповідність до міжнародних стандартів сприятиме зміцнен-
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ню інформаційної безпеки України та підвищенню її міжнародного 
авторитету як демократичної і правової держави. Вирішивши про-
блему неефективного законодавства, передбачивши механізми його 
реалізації, можна буде забезпечити реальне здійснення передбаченого 
Конституцією України права людини на свободу інформації, оскільки 
для України настав час, коли цим питанням буде надано комплексного 
та дієвого характеру.

У зв’язку з цим, доцільним є реалізація таких завдань:
1) прийняти Концепцію національної інформаційної політики 

України та спрямований на реалізацію її положень Інформаційний 
кодекс України, який виступить базовим нормативним актом, що ре-
гулюватиме діяльність в інформаційній сфері України;включення до 
Стратегії національної безпеки України спеціального розділу «Стан 
інформаційної безпеки України», в якому слід чітко визначити ак-
туальні проблеми державної політики забезпечення інформаційної 
безпеки та зосередити увагу на необхідності їх вирішення.

2) створити єдиний державний реєстр власників ЗМІ;
3) постійно удосконалювати індустрію інформаційних послуг 

та інфраструктуру єдиного інформаційного простору України.
П’ятим напрямом концепції превентивних заходів в системі 

інформаційної безпеки є забезпечення програм відкритого досту-
пу до публічної інформації та створення ефективних умов щодо її 
отримання.

За роки членства України в Раді Європи почали створювати-
ся і поступово впроваджуватися в життя механізми залучення гро-
мадськості до вироблення та реалізації відкритої та прозорої держав-
ної політики. Відчувається нагальна потреба наукового дослідження 
таких механізмів, однак в науковій літературі не спостерігається ін-
тересу до цієї проблеми. Отже, існує необхідність прийняття законо-
давчих норм, які забезпечували б процедури взаємозв’язку органів 
державного управління та громадян України у сфері вироблення нової 
суспільної політики, яка містить дієві механізми стримувань і проти-
ваг, а також забезпечує основне право громадянина на інформацію 
про діяльність владних структур. Вироблення таких норм може бути 
вагомим кроком на шляху лібералізації та демократизації національ-
ного законодавства.
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Система зв’язків з громадськістю, що є невід’ємною складовою 
діяльності органів державного управління у демократичних країнах, 
насамперед, у країнах — членах Ради Європи, забезпечує дієву вза-
ємодію рівноправних і взаємозалежних суб’єктів суспільного життя. 
Така система фінансується з державних бюджетів, але жодного року 
за досліджуваний період у проектах Державного бюджету України не 
передбачалося коштів на фінансування зв’язків з громадськістю, які 
сприяли би аналізу й оцінюванню, насамперед, правозахисної діяль-
ності влади, чи врахування пропозицій громадян у цій сфері [82, c. 40].

Англійське PublicRelations (PR) переводиться як «взаємини із 
гро мадськістю». Це словосполучення було вперше використане в 
1807 році третім президентом США Т.Джефферсоном, котрий вва-
жав, що без цілеспрямованого конструювання відносин із громад-
ськістю демократія неможлива.

Існує близько 500 визначень піару, найбільш вдале визначення 
запропоноване в 1999 році Європейською піар-конференцією (CEPR). 
Піар — це свідома організація комунікації. Ціль піару — досягти 
взаєморозуміння й встановити плідні стосунки між організацією і 
її аудиторіями шляхом двосторонньої комунікації. Саме структури і 
підрозділи зв’язків з громадськістю, що функціонують як на загаль-
нодержавному рівні, так і в сфері сектору безпеки, змогли б забез-
печити взаємодію між державою, силами безпеки й громадянським 
суспільством.

Ставши частиною Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» 
(ПВУ) ще в 2011 р., Україна почала роботу з приєднання до Деклара-
ції Відкритого Уряду, що передбачало збільшення відкритості інфор-
мації і даних для включення громадян у процеси прийняття рішень, 
запровадження найвищих стандартів професійної і доброчесної по - 
ведінки державних службовців [143]. Забезпечення реалізації Іні ціа-
тиви «ПВУ» у 2014‒2015 рр. покладено на Кабінет Міністрів Украї-
ни, одним із напрямів якої є забезпечення доступу до публічної  ін-
формації. З 6-ти взятих зобов’язань за 2 роки було виконано лише 3 
пункти [143].

Очікується, що прийнята у 2015 р. Національна стратегія у сфері 
прав людини вирішить частину проблем, забезпечивши запроваджен-
ня ефективного позасудового механізму реалізації права на доступ 
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до публічної інформації та забезпечивши систему гарантій доступу 
населення до Інтернету [216]. Натомість інший документ, переданий 
у 2015 р. на розгляд Кабміну — проект концепції інформаційної без-
пеки України [49] — став об’єктом критики громадськості через не-
зрозумілість місії документу, наявністьметодологічної помилки (не 
прописані інтереси),змішаність принципів та завдань державної по-
літики [289].

Закон України «Про внесення змін до статті 28 Бюджетного ко-
дексу України щодо доступу до інформації про бюджетні показни-
ки у формі відкритих даних» передбачає оприлюднення бюджетних 
запитів, квартальної та річної звітності про виконання Державного 
бюджету України, паспортів бюджетних програм та звітів про вико-
нання паспортів бюджетних програм, рішень про місцеві бюджети, 
інформації про виконання Державного бюджету України та місцевих 
бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) [197].

Прийнятий Закон України «Про доступ до архівів репресивних 
органів комуністичного тоталітарного режиму 1917‒1991 років» має 
за мету врегулювання основних засад, принципів, гарантій, шляхів 
реалізації державної політики щодо забезпечення доступу до архів-
ної інформації репресивних органів [53].

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 
звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної 
петиції» пропонує впровадити механізм подання індивідуальних та 
колективних звернень в електронній формі [94].

Беручи до уваги проблеми, що виникають у процесі реалізації 
права на доступ до публічної інформації в Україні, вважаємо за до-
цільне вжити наступних заходів:

розширити коло установ та організацій, для яких проводяться 
інформаційні кампанії;

відслідковувати та поширювати інформацію про випадки, коли 
відстоювання права на доступ до інформації змінило ситуацію гро-
мадянина на краще (т. зв. «success stories»);

проводити більше освітніх заходів для представників правової 
сфери щодо застосування норм законодавства у сфері інформації;

заохочувати розробку та застосування ІТ-технологій для покра-
щення роботи посадових осіб та спрощення їх звітності;



300

Ю.П.Лісовська, П.М.Лісовський, С.А.Подоляка

прискорити впровадження електронного урядування;
розпочати впровадження якісного підходу до прийняття рішень, 

оскільки існуюча система часто призводить до невиконання норм за-
кону про доступ до публічноїінформації;

сприяти зміцненню довіри між органами влади та громадськи-
ми організаціями.

Шостим напрямом концепції превентивних заходів в системі 
інформаційної безпеки вбачається реформування наявної системи 
електронного урядування.

Сьогодні проявом оптимізації взаємодії індивідів та держави на 
новому рівні є спроба впровадження програм електронного уряду, по-
кликаних сприяти зменшенню бюрократичності, збільшенню відкри-
тості і прозорості діяльності органів управління та поступовому від-
ходу від тотального використання паперової технології. У вітчизняній 
науковій літературі дослідженню проблематики електронного уряду-
вання, його характеристик та стану впровадження в практичну діяль-
ність органів влади присвячено роботи таких провідних науковців, як 
Д.Дубов, С.Дубова, І.Клименко, С.Кузнєцова, К.Линьова, О.Мітченко, 
З.Пісковець, О.Рискова, В.Шеверда, О.Юлдашев та ін. З огляду на це, 
особливої уваги потребує така форма організації державного управлін-
ня, як електронне урядування, впровадження якої було розпочато кіль-
ка років тому і яке наразі набуває все більшої підтримки суспільства.

В Україні діє Концепція розвитку електронного урядування, за-
тверджена Розпорядженням КМУ від 13 грудня 2010 р., в якій сфор-
мовані основні принципи та прогнози щодо запровадження електрон-
ного урядування в державних органах влади та органах місцевого 
самоврядування.

До основних завдань електронного уряду відносяться: органі-
зація державного управління на основі електронних засобів обробки, 
передачі та розповсюдження інформації; надання послуг державних 
органів всіх гілок влади всім категоріям громадян (пенсіонерам, ро-
бітникам, бізнесменам, державним службовцям тощо) електронними 
засобами; інформування тими ж засобами громадян про роботу дер-
жавних органів [68].

На сьогодні вперше розвиток е-урядування визначено одним з 
головних пріоритетів на національному рівні. Наразі, в Україні пра-
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цює вже понад 20 важливих для громадян та бізнесу е-послуг у зе-
мельній, будівельній, екологічній та соціальних сферах. У 2015 році 
громадяни України отримали можливість використовувати електрон-
ні петиції — новий інструмент е-демократії, щоб ефективніше вза-
ємодіяти з владою і привертати увагу до вирішення важливих для 
громади проблем.

Громадяни України дедалі активніше освоюють сучасні інфор-
маційно-комунікативні технології, використовують їх в особистому, 
громадському та професійному житті, впроваджують у бізнес-проце-
си, що дозволяє оптимізувати часові та матеріальні витрати, а отже, 
збільшити їх ефективність 26 липня 2016 р. Держархбудінспекція 
видала першу електронну ліцензію на будівництво в Україні. Елек-
тронна система дозволяє подати документи у будь-який зручний час 
24 години 7 днів на тиждень через мережу Інтернет, витративши на це 
не більше декількох хвилин. Поступово, але неухильно відбувається 
знайомство громадян із механізмами та інструментами електронного 
урядування на теренах України, що разом із вивченням закордонного 
досвіду в цій сфері підвищує бажання повноцінного впровадження 
та реалізації концепції електронного урядування в нашій державі.

Сьомим напрямом концепції превентивних заходів в системі 
інформаційної безпеки має стати системно-аналітична розробка ці-
лісної теорії загроз. Розглядаючи поняття «інформаційна безпека» 
через захищеність від небезпек та загроз, виникає проблема розробки 
цілісної теорії загроз, оскільки немає єдиної методології в визначенні 
загроз, в їх співвідношенні між собою. Раніше загрози мали зовніш-
ній та воєнний характер, коли невоєнні та воєнні засоби практично 
неможливо було використовувати комплексно, але зараз в умовах вза-
ємозалежності світу та нових технологій загрози носять, як правило, 
комплексний характер [159, с. 39].

Руйнування творчого інтелектуального потенціалу, неготовність 
системи освіти до підтримання процесів випереджувального розвит-
ку країни призводить до того, що з огляду на рівень розвитку цієї 
галузі за кордоном і итой факт, що багато держав світу приділяють 
значну увагу інформаційній безпеці, Україна й досі не має достат-
ньої кількості кваліфікованих фахівців, які б змогли на належному 
рівні ефективно протидіяти інформаційній агресії.



302

Ю.П.Лісовська, П.М.Лісовський, С.А.Подоляка

Низький загальний рівень інформаційної інфраструктури спри-
яє експансії іноземними компаніями ринку інформаційних послуг, що 
створює сприятливі умови для перерозподілу ефірного часу на користь 
іноземних програм, котрі пропагують власний спосіб життя та традиції, 
тим самим деструктивно впливаючи на суспільство й державу, руйну-
ючи морально-етичні основи генофонду української нації [109, c. 17].

Авторське бачення «загроз» в інформаційній безпеці пропону-
ється як сукупність умов та факторів, які становлять небезпеку жит-
тєво важливим інтересам особи, держави та суспільства у зв’язку з 
можливістю негативно впливати на свідомість і поведінку громадян, 
а також на інформаційно-комунікаційну інфраструктуру.

Унікальною особливістю інформаційної загрози є те, що вона 
виступає як самостійна загроза і водночас є основою для інших видів 
загроз на інформаційному рівні, в тому числі і їх першопричиною.

Таким чином, джерелами загроз інформаційного простору є су-
перечності певних інтересів, систем цінностей, цілей між особистіс-
тю та суспільством, державою або наявністю в однієї зі сторін сто-
совно іншої домагань, претензій або інших спонукань до конфлікту.

Основними реальними та потенційними загрозами інформацій-
ній безпеці України є:

1) у зовнішньополітичній сфері:
•  поширення у світовому інформаційному просторі викривле-

ної, недостовірної та упередженої інформації, що завдає шкоди на-
ціональним інтересам України;

• прояви комп’ютерної злочинності, комп’ютерного терориз-
му, що загрожують стабільному та безпечному функціонуванню на-
ціональних інформаційно-телекомунікаційних систем;

•  зовнішні негативні інформаційні впливи на суспільну свідо-
мість через засоби масової інформації, а також інтернет;

2) у сфері державної безпеки:
•  негативні інформаційні впливи, спрямовані на підрив консти-

туційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності й недоторкан-
ності кордонів України;

•  використання засобів масової інформації, інтернету для про па-
ган  ди сепаратизму за етнічною, мовною, релігійною й іншими озна-
ками;
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•  несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів орга-
нів державної влади;

•  розголошення інформації, яка становить державну та іншу 
передбачену законодавством таємницю, а також конфіденційної ін-
формації, що є власністю держави;

3) у воєнній сфері:
•  порушення встановленого регламенту збирання, оброблення, 

зберігання й передання інформації з обмеженим доступом в органах 
військового управління та на підприємствах оборонно-промислового 
комплексу України;

•  несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів, неза-
конне збирання та використання інформації з питань оборони;

•  реалізація програмно-математичних заходів із метою пору-
шення функціонування інформаційних систем у сфері оборони Укра-
їни;

•  перехоплення інформації в телекомунікаційних мережах, ра-
діоелектронне глушіння засобів зв’язку та управління;

•  інформаційно-психологічний вплив
•  на населення України, у тому числі особовий склад військо-

вих формувань, із метою послаблення їх готовності до оборони дер-
жави та погіршення іміджу військової служби;

4) у внутрішньополітичній сфері:
•  недостатня розвиненість інститутів громадянського суспіль-

ства, недосконалість партійно-політичної системи, непрозорість по-
літичної та громадської діяльності, що створює передумови для об-
меження свободи слова, маніпулювання суспільною свідомістю;

•  негативні інформаційні впливи, в тому числі із застосуван-
ням спеціальних засобів, на індивідуальну та суспільну свідомість;

•  поширення суб’єктами інформаційної діяльності викривле-
ної, недостовірної та упередженої інформації;

5) в економічній сфері:
•  відставання вітчизняних наукоємних і високотехнологічних ви-

робництв, особливо у сфері телекомунікаційних засобів і технологій;
•  недостатній рівень інформатизації економічної сфери, зокре-

ма кредитно-фінансової системи, промисловості, сільського госпо-
дарства, сфери державних закупівель;
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•  несанкціонований доступ, порушення встановленого порядку 
роботи з інформаційними ресурсами в галузях національної еконо-
міки, викривлення інформації в таких ресурсах;

•  використання неліцензованого й несертифікованого програм-
ного забезпечення, засобів і комплексів оброблення інформації;

•  недостатній рівень розвитку національної інформаційної ін-
фраструктури;

6) у соціальній та гуманітарній сферах:
•  відставання України від розвинутих держав за рівнем інфор-

матизації соціальної та гуманітарної сфер, насамперед освіти, охо-
рони здоров’я, соціального забезпечення, культури;

•  недодержання прав людини і громадянина на отримання ін-
формації, необхідної для захисту їх соціально-економічних прав;

•  поширення в ЗМІ не властивих українській культурній тради-
ції цінностей і способу життя, культу насильства, жорстокості, порно-
графії, зневажливого ставлення до людської й національної гідності;

•  тенденція до витіснення з інформаційного простору та моло-
діжної культури українських мистецьких творів, народних традицій 
і форм дозвілля;

•  послаблення суспільно-політичної, міжетнічної та міжконфе-
сійної єдності суспільства;

•  відставання розвитку українського кінематографу, книговида-
н ня, книгорозповсюдження й бібліотечної справи від рівня розвину-
тих держав;

7) у науково-технологічній сфері:
•  зниження наукового потенціалу в галузі  інформатизації та 

зв’язку;
•  низька конкурентоспроможність вітчизняної інформаційної 

продукції на світовому ринку;
•  відтік за кордон наукових кадрів та суб’єктів права інтелек-

туальної власності;
•  недостатній захист від несанкціонованого доступу до інфор-

мації внаслідок використання іноземних інформаційних технологій 
і техніки;

•  неконтрольована експансія сучасних інформаційних техно-
логій, що створює передумови технологічної залежності України;
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8) в екологічній сфері:
•  приховування, несвоєчасне надання інформації або надання 

недостовірної інформації населенню про надзвичайні екологічні си-
туації чи надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

•  недостатня надійність інформаційно-телекомунікаційних сис-
тем збору, обробки й передачі інформації в умовах надзвичайних си-
туацій;

•  низький рівень інформатизації органів державної влади, що 
унеможливлює здійснення оперативного контролю та аналізу стану 
потенційно небезпечних об’єктів і територій, завчасного прогнозу-
вання й реагування на надзвичайні ситуації.

Однією з характерних тенденцій, яка склалася в сучасних умо-
вах, є випереджальний розвиток форм, способів, технологій і мето-
дик впливу на свідомість (підсвідомість), і психічний стан людини 
порівняно з організацією протидії негативним, деструктивним психо-
логічним впливам, інформаційно-психологічним захистом особистос-
ті й суспільства загалом.

При цьому, акцентується увага про можливі деформації у сис-
темі масового інформування й поширення дезінформації, які ведуть 
до потенційних порушень суспільної стабільності. Ці впливи можуть 
призводити до порушень психічного й фізичного здоров’я, відхилен-
ня від норм поведінки, до зростання ризикованих соціальних й осо-
бистісних ситуацій.

Сьогодні не існує достатніх гарантій захисту особи від загроз, 
пов’язаних з порушенням інформаційної безпеки особи. Тому виник-
ла значною мірою соціальна небезпека безконтрольного застосування 
технологій,  засобів  і методів психофізичного впливу на певні соці-
альні групи людей через свідомість  і підсвідомість людини з метою 
формування необхідних подій та маніпулювання громадською дум-
кою. Інформаційна безпека особи й суспільства є складовою інформа-
ційної безпеки держави: її забезпечення займає особливе місце в дер-
жавній політиці. Ця особливість визначається специфікою загроз та їх 
джерел. Найбільш важливими об’єктами захисту у сучасних умовах 
є індивідуальна та масова свідомість. Руйнація свідомості небезпеч-
ніше руйнації в економіці, тому що втрата національних, духовних 
цінностей веде до виродження народу і краху суспільства.
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Діяльність органів виконавчої влади у сфері забезпечення ін-
формаційної безпеки в Україні має бути зосереджена на конструк-
тивному поєднанні діяльності держави, громадянського суспільства 
та людини за трьома головними напрямами:

- інформаційно-психологічному, зокрема щодо забезпечення 
прав і свобод людинин й громадянина, створення сприятливого пси-
хологічного клімату в національному інформаційному просторі;

- технологічного розвитку зокрема стосовно розбудови та інно-
ваційного оновлення національних інформаційних ресурсів, упро-
вадження новітніх технологій створення, оброблення та поширення 
інформації;

- захисту інформації, зокрема щодо забезпечення конфіденцій-
ності, цілісності й доступності інформації, в тому числі технічного 
захисту інформації в національних інформаційних ресурсах від кі-
бернетичних атак.

5.4. Кібербезпека як космічна фрактальність у міжнарод-
ному праві

На сучасному етапі розвитку правової держави освоєння кос-
мічного простору обумовлює необхідність комплексного вирішення 
складних правових, технічних, технологічних, економічних, організа-
ційних питань. Одним із таких є актуальні питання кібербезпеки як 
фрактальності космічного об’єкта в міжнародному праві, що на між-
дисциплінарному рівні захищає особу, державу та суспільство від будь-
яких загроз. Саме в результаті досягнень синергетики як неврівнова-
женості та нелінійності розвитку сучасного соціуму фрактальність є 
нерегулярною подібністю малих частин у якісній структурі космічної 
природи (атому, молекули, клітини). У цьому розумінні фрактальною 
є і природа людської особистості, її правової ідентичності, зокрема ре-
зонуючої людської «клітини» із Всесвітом. Такий фрактальний об’єкт 
може бути представлений у космічному праві з огляду ціннісної ма-
триці як ідентичність, що становить постійний аерокосмічний моні-
торинг, переважно у спецпідрозділах силових структур.

Актуальним питанням, пов’язаним із міжнародним космічним 
правом присвячені праці таких видатних вітчизняних та зарубіжних 
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вчених,  як: Ю.Шемшученко, О.Пірадова, Ю.Колосов, В.Кузніцов, 
О.Зотова та інші. В той же час, питання щодо розуміння кібербез-
пеки як фрактальності космічного об’єкта потребує системного та 
детального дослідження через відсутність єдиного підходу до її усві-
домлення, а й отже залишаються актуальними і потребують подаль-
шого наукового дослідження.

В сучасному законодавсті України відсутнє визначення поняття 
«фрактальність космічного об’єкта», оскільки в Законі України «Про 
космічну діяльність» міститься лише дефініція поняття об’єктів кос-
мічної діяльності (прилади та обладнання). Відповідно до Закону є 
матеріальні предмети штучного походження, що проектуються, виго-
товляються та експлуатуються як у космічному просторі (космічний 
сегмент, космічна інфраструктура), так і на поверхні Землі (наземний 
сегмент, наземна інфраструктура) з метою дослідження та використан-
ня космічного простору (Закон України «Про космічну діяльність»).

Правовий зміст поняття «фрактальність космічного об’єкта»
В міжнародному космічному праві також немає єдиного підхо-

ду до визначення цього поняття, хоча термін «фрактал» доволі часто 
вживається серед наукової спільноти. Саме ця обставина, безпереч-
но, актуалізує проблему визначення правового змісту поняття «кос-
мічна фрактальність».

Системного наукового обґрунтування стосовно терміну «кос-
мічна фрактальність» не було здійснено на міжнародно-правовому 
рівні, проте в певних наукових колах обговорюються ці питання. 
Серед таких спроб можна назвати міжнародну Конвенцію про між-
народну відповідальність за шкоду, завдану космічними об’єктами 
(1971 р.) [131] та Конвенцію про реєстрацію об’єктів, що запуска-
ють у космічний простір (1974 р.), відповідно до яких під косміч-
ними фракталами варто розуміти ментально-ціннісні складові час-
тини космічного об’єкта, а також засоби його доставки в космічний 
простір. Таким чином, вказані конвенції не дають повної відповіді 
стосовно визначення «космічна фрактальність». Таке визначення ви-
роблено концепцією міжнародного космічного права і зводиться до 
того, що ментальні (ідеологічна свідомість, мова, правова культура) 
фрактали як феноменологія технічних пристроїв, створених люди-
ною, призначені для «атомізованого» використання в космічному 
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просторі, оскільки сама людина і є «небесним тілом», що фракта-
лами мікро-макрокосмосу, створює штучні супутники Землі, авто-
матичні і пілотовані кораблі та станції, ракети-носії тощо. Переду-
сім, Конвенція 1962 року про створення Європейської організації з 
розробки ракет-носіїв, у ст. 19 якої космічний об’єкт визначений як 
«апарат, призначений для виведення на орбіту супутника Землі або 
іншого небесного тіла, або для польоту по іншій траєкторії в косміч-
ному просторі» [173, c. 25]. В 1971 році на Всесвітній адміністра-
тивній конференції радіозв’язку космічний об’єкт був ототожнений з 
космічним кораблем і визначений як «створений людиною засіб пере-
сування. Призначений для запуску за межі основної частини земної 
атмосфери» [130, c. 234].

У сучасних правових джерелах існують два основних підходи 
до визначення космічного об’єкта, основаного фрактальною менталь-
ністю: функціональний і просторовий. Прихильники функціональ-
ного підходу звертають увагу на технічні характеристики космічних 
апаратів і на їх суттєві відмінності у цьому відношенні від повітря-
них суден, які використовують при польоті властивості повітря таен-
тропійних процесів у балістиці польоту. При цьому, на наш погляд, 
не враховуються в системі кібербезпеки належною мірою перспек-
тиви створення аерокосмічних об’єктів. здатних автономно злітати і 
підниматися в космос з поверхні землі та здійснювати посадку ана-
логічно повітряним судам.

Також варто визначати в методологічному аналізі кібербезпеки 
як космічної фрактальності просторовий підхід, що здійснює наві-
гаційну діяльність відповідного космічного об’єкта.

З метою позначення осіб, які здійснюють космічні польоти і 
перебувають на борту космічних об’єктів або на небесних тілах, в 
угодах з міжнародного космічного права використовуються різні тер-
міни: «космонавти», «екіпаж», «персонал», «представники», «особи 
на борту космічного об’єкта». Це, однак, не означає, що міжнародне 
космічне право встановлює відмінності у правовому режимі осіб, які 
здійснюють космічні польоти, в залежності від виконування ними 
функцій або будь-яких інших ознак. Незалежно від того, є такі особи 
військовими чи цивільними, управляють вони космічним кораблем, 
безпілотним літальним пристроєм у вигляді «дрона» або виконують 
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науково-дослідницькі функції, а також незалежно від їх національ-
ної належності, усі вони, з точки зору міжнародного космічного пра-
ва мають однаковий статус космонавтів. На відміну від положень 
морського і повітряного права, в яких визначається відмінність між 
екіпажем і пасажирами судна, в космічному праві такої відміннос-
ті на даний час не існує. Проте в майбутньому, за умов здійснення 
регулярних космічних подорожей прогнозовано, що може з’явитися 
необхідність у виробленні і встановленні особливого правового ре-
жиму пасажирів космічних кораблів.

Адже космічний пристрій,зокрема штучний супутник Землі, ви-
користання якого регулюється нормами національного права. лише за 
певних умов (запуску в космічний простір або спорудження відповід-
ного об’єкта у ньому) стає об’єктом міжнародного космічного права. 
Саме з моменту запуску космічного об’єкта або створення такого 
об’єкта в космічному просторі. включаючи небесні тіла, виникають 
пов’язані з ним міжнародно-правові відносини. які тривають до при-
землення космічного об’єкта на території держави, яка його запусти-
ла, або згорання при входженні в щільні шари атмосфери [290, c. 201].

Згідно Конвенції 1975 року про реєстрацію об’єктів, що запус-
каються в космічний простір,  держави направляють на  ім’я Гене-
рального секретаря ООН інформацію не лише про запущені косміч-
ні об’єкти, а й про об’єкти, які, будучи виведеними на орбіти навколо 
Землі, більше не перебувають на цих орбітах. Надання такої інфор-
мації означає підтвердження факту припинення міжнародних право-
відносин, пов’язаних з польотом конкретного космічного об’єкта.

Для застосування норм міжнародного космічного права важли-
ве практичне значення має питання про те. чи відносяться до кос-
мічних об’єктів і тим самим чи підпадають під сферу дії Конвенції 
про реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний простір 1975 
року, а також інших міжнародних угод по космосу літальні технічні 
пристрої (апарати), які. будучи виведені на навколоземну орбіту і не 
здійс нили повного витка (так званий частково орбітальний політ), 
повертаються на Землю. На думку окремих фахівців у галузі косміч-
ного права положення міжнародних угод по космосу поширюються 
лише на такі літальні технічні пристрої (апарати), які здійснили пов-
ний виток по навколоземній орбіті. Саме так цими фахівцями сприй-
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мається, зокрема, норма п. 1 ст. ІІ Конвенції 1975 року, в якій міс-
титься зобов’язання реєстрації космічного об’єкта, що запускається 
на орбіту «навколо Землі або далі в космічний простір». У цьому від-
ношенні частково орбітальний політ порівнюється з суборбітальни-
ми польотами міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), на які 
не поширюється дія положень Конвенції 1975 року про реєстрацію 
об’єктів, що запускаються в космічний простір, а також інші міжна-
родні угоди по космосу.

У свою чергу, для такого порівняння, на наш погляд, як в юри-
дичному, так і в технічному відношеннях немає достатніх правових 
підстав, оскільки стосовно часткового орбітального польоту косміч-
ного об’єкта наявність на його борту ядерної зброї стало б порушен-
ням положень Договору 1967 року про заборону розміщувати в кос-
мосі ядерну зброю.

Кіберубезпечення як нерозповсюдження зброї масового зни-
щення космічним об’єктом

З огляду кіберубезпечення як нерозповсюдження зброї масово-
го знищення фрактальність космічного об’єкта дозволяє здійснюва-
ти орбітальний політ згідно міжнародних угод по космосу. Це сьо-
годні виклиає нагальну потребу в її актуалізації, оскільки в такому 
різновиді космічного об’єкту як міжконтинентальна балістична ра-
кета основним видом зброї масового знищення є ядерна зброя. Така 
зброя основана на використанні енергії, що фрактально виділяється 
(розщеплюється) при ланцюгових реакціях ділення важких ядер від-
повідних ізотопів урану  і плутонію або при термоядерних реакці-
ях синтезу легких ядер ізотопів водороду (дейтерію тритію) в більш 
важкі, наприклад ядра ізотопів гелія.

В цьому контексті правове рішення України остаточно позбути-
ся ядерної зброї пов’язувалось із принциповістю положень про без’я-
дерний статус та миролюбивне спрямування зовнішньої політики 
держави в галузі космосу було зафіксовано на той час у таких осново-
положних документах, як Декларація про державний суверенітет, Акт 
про незалежність України, «Основні напрями зовнішньої політики».

Крім того, варто зосередити увагу, що у конвенції 1975 року про 
реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний простір слідом за 
Договором 1967 року про принципи діяльності держав з дослідження 
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і використання космічного простору, включаючи Місяць та інші не-
бесні тіла (ст. VІІ і VІІІ) та Конвенцією 1972 року про міжнародну від-
повідальність за шкоду, завдану космічними об’єктами (ст. 1). містить-
ся положення про космічні об’єкти та їх «конструктивні елементи».

У розумінні «конструктивні  елементи» космічного об’єкта в 
міжнародно-правових угодах по космосу необхідно зазначити теле-
метричну апаратуру як аерокосмічний зв’язок , енергетичне живлен-
ня, а також інше електронне обладнання для ефективного функціо-
нування означеного об’єкта. Разом із тим, у Конвенції 1975 року, так 
само як і в Конвенції 1972 року, до змісту поняття космічного об’єкта 
включено «засіб його доставки і його частини».

За умов створення Мінародної космічної станції перед держава-
ми-учасниками постала дилема: вважати міжнародну космічну стан-
цію космічним об’єктом, а її складові «конструктивними елемента-
ми» цього об’єкта або розглядати її як сукупність різних космічних 
об’єктів. що підлягають окремій реєстрації. Питання було розв’язане 
в Угоді про міжнародну космічну станцію. Підписаній у Вашингто-
ні 29 січня 1998 року урядом Канади, урядами 11 держав — членів 
Європейського космічного агентства, урядами Японії, Росії та США 
[102, c. 23.]. Згідно зі ст. 5 цієї Угоди кожен партнер «реєструє в якос-
ті космічних об’єктів належні їм орбітальні елементи… ».

Фрактально виражені питання гуманності про «конструктивні 
елементи» космічних об’єктів або частини засобів їх доставки без-
посередньо пов’язане з проблемою визначення юридичної природи 
так званого космічного сміття. Сьогодні в спеціальній літературі існує 
два підходи в цьому питанні, оскільки одні автори вважають, що таке 
сміття повинно класифікуватись як космічний об’єкт або його части-
на. Адже космічний об’єкт, який вийшов із ладу або з-під контролю, 
а також розпався в результаті вибуху на уламки, не повинен розгля-
датися в якості космічного об’єкта або його частин. Тому будь-які 
збитки, завдані таким космічним сміттям, виявляться поза сферою 
дії Конвенції 1972 року про міжнародну відповідальність за шкоду, 
заподіяну космічним об’єктом.

При цьому, на думку значної кількості правознавців (С.Горов, 
Б.Ченг, Е.Жукова) космічне сміття повинно охоплюватися поняттям 
космічних об’єктів та їх частин.
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Визначення правових режимів фрактальної діяльності кос-
мічних об’єктів 

В системі міжнародного космічного права питання щодо ви-
значення змісту поняття «космічне право» є дискусійним за змістом. 
Тому необхідно підкреслити, що у ході обговорення цього питання в 
науково-технічному підрозділі Комітету ООН по космосу в 1997 році 
було запропоновано визначення поняття космічне сміття. У цьому 
зв’язку основна увага акцентувалась на не функціонуючі штучні кос-
мічні об’єкти, включаючи їх фрагменти і частини, нездатні відновити 
свою діяльність. А також про те, що можливість здійснити ідентифі-
кацію його власника не має бути принциповою [130, c.74].

Також викликало дискусію про правову природу щодо появи 
транспортних космічних апаратів багаторазового використання типу 
«Спейс Шатл», оскільки квітенсенцією результатів цієї дискусії стала 
узгоджена позиція з означених питань. Однак, на погляд окремих 
правових дослідників, при входженні в щільні шари атмосфери кос-
мічні човники повинні розглядатися в якості повітряних літальних 
апаратів, оскільки на цьому етапі польоту використовується реакція 
повітря. З метою недопущення розбіжностей у даному питанні, ке-
рівництво Національного аерокосмічного агентства США (НАСА) 
виступило з офіційним роз’ясненням, що спуск з космічної орбіти 
на Землю «Спейс Шаттл» суттєво нічим не відрізняється від спуску 
звичайного космічного корабля і в цьому відношенні «Спейс Шатл» 
на всіх етапах польоту повинен розглядатися в якості космічного 
об’єкта. Відповідно, правовий режим даного об’єкта під час спуску і 
посадки визначається нормами міжнародного космічного права.

Класифікація космічних об’єктів
За означених обставин космічні об’єкти можна класифікувати 

за різними критеріальними напрямками. Це залежить від наявності 
чи відсутності екіпажу, що поділяють космічні об’єкти на дві основ-
ні групи: автоматичні  і пілотовані. За територіальним виміром як 
місцем діяльності такі космічні об’єкти поділяються на навколозем-
ні орбітальні та міжпланетні. У чинному міжнародному космічно-
му праві, на відміну від міжнародного повітряного або морського 
права. космічні об’єкти військового призначення не виокремлюються 
в особливу правову категорію. У цьому виявляється специфічна особ-
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ливість міжнародного космічного права порівняно з міжнародним 
морським і повітряним правом. У якому, відповідно, військові кораб-
лі  і військові літаки користуються особливим правовим режимом, 
відмінним від торгових судів і цивільної авіації.

У цьому відношенні не виклиає сумнівів, що найбільш прозо-
ро розмежування автоматичних («дронів») і пілотованих космічних 
об’єктів, на наш погляд, проведено в Угоді 1968 року про рятуван-
ня космонавтів, повернення космонавтів і повернення об’єктів, за-
пущених у космічний простір. Особливістю пілотованих космічних 
об’єктів є ментальна специфіка їх міжнародно-правового статусу за-
лежно від цільового призначення і місця діяльності. Тому уявляєть-
ся можливим розрізняти три різновиди таких об’єктів: космічні ко-
раблі, заселені орбітальні станції, заселені станції на небесних тілах.

Правове становлення жінки у космічній галузі як фракталь-
не забезпечення кібербезпеки

Сучасний розвиток космонавтики спонукає до рішучих дій ген-
дерно-правові аспекти, оскільки сучасна жінка не може стояти осто-
ронь глобальних проблем людства та світового розвитку правової 
думки. Тому сьогодні не виникає жодних зайвих питань чи емоцій, 
коли  зустрічається жінка-підприємець, жінка-науковець чи жінка-
космонавт.

В  історії  розвитку  дослідження  космічного простору можна 
умовно виділити чотири етапи вирішення фрактально правових про-
блем виходу в космічний простір, здійснення польоту людини в Кос-
мос, надання правової можливості довготривалого космічного польо-
ту, вихід людини у відкритий Космос. Проте сьогодні можна виділити 
ще один етап — правове становлення жінки у космічній галузі як 
фрактальне забезпечення кібербезпеки. Цей етап можна характеризу-
вати тривалістю та неоднорідністю. На перших порах «жінка як кон-
цепція для космічних досліджень не існувала» [127, c. 33]. Проте з 
часом прийнято правове рішення щодо проведення психологічного 
експерименту зі змішаним екіпажем «Замкнутий простір».

В ході експерименту було встановлено підвищення конфліктнос-
ті, в результаті чого екіпажі змішаного типу були визнані не перспек-
тивними. Першим правовим проривом можна вважати політ першої 
жінки-космонавта, яка пройшла повний курс підготовки для польо-
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тів на кораблях типу «Восток», Валентини Володиміривни Терешко-
вої. 16-19 червня 1963 року на космічному кораблі «Восток-6» з три-
валістю польоту 2 доби 22 години та 50 хвилин [127, c. 37]. Оскільки 
вона перенесла політ досить важко, і це, мабудь, стало однією з при-
чин того, що наступний політ жінки в Космос відбувся лише через 
19 років.

За таких умов багаторазово наголошувалося на неспроможнос-
ті та ірраціональної обтяжувальності жінки на тлі складних екстре-
мальних умов космічного польоту, на що заперечували жінки-кос-
монавти. Аналізуючи причини провалу експерименту «Замкнутий 
простір» було виявлено, що конфліктність на борту імітованого кос-
мічного судна виникла в силу належної кваліфікації жінки, що певною 
мірою «зачіпала чоловічу гідність командира екіпажу» [127, c. 48].

Таким чином, сьогодні в космічній галузі були відкриті нові 
можливості, технології, горизонти, зокрема в США вже 25 відсотків 
астронавтів становлять жінки. Саме на сучасному етапі розвитку кос-
монавтики можна озвучувати три фрактально виражені види косміч-
них об’єктів: пілотовані кораблі, заселені орбітальні станції. заселені 
станції на небесних тілах. До конструктивних елементів космічних 
об’єктів варто віднести такі важливі пристрої як: медично-телеметрич-
ні, що дозволяють якісно контролювати стан серцево-судинної сис-
теми космонавтів у процесі довготривалих космічних польотів. При 
цьому необхідно вважати космічними об’єктами поруч із неземними 
об’єктами інфраструктури також і об’єкти наземної інфраструктури 
як одне ціле в теорії фрактальності.Саме така фрактальність косміч-
ного об’єкта, виходячи із гуманних намірів природознавства, є кібе-
рубезпеченням у системі міжнародного права.

5.5. Комерційна торгівля в сучасних Інтернет-мережах

На сучасному етапі інформаційного розвитку особи, держави 
та суспільства Інтернет стрімко ввійшов у життєвий світ і почав змі-
нювати реальність людини. Саме ця стрімкість та масштабність змін, 
що внесли у суспільство сучасні інформаційні технології є актуаль-
ним з огляду правового поля як занепокоєння юристів і людської спіль-
ноти в цілому. Адже нові інформаційні технології породжують певні 
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явища, зокрема комерційну торгівлю в Інтернет-мережах, які нерід-
ко знищують основні ціннісно-смислові критерії людського життя, 
а саме: честь, гідність, мораль, довіру, а також правову культуру. В 
силу розширення системи масового інформування, зростання кіль-
кості комунікативних потоків, прискорення інформативного обміну 
відбулись зміни уявлень окремої особи, держави та суспільства про 
реальну дійсність. Отже,  Інтернет, який орієнтується на зростання 
можливості здійснення комунікації, є тим медіумом, що перетворює 
систему соціальних інститутів у своєрідну віртуальну реальність та 
неможливість людині достовірно оцінювати відповідну інформацію.

Сучасні мережі Інтернет використовують комерційний прийом 
фабрикації фактів лише при наданні недоступної інформації. Відбір 
подій реальності є одним із головних прийомів програмування мис-
лення — контролю над інформаційним раціоном людини. Це відмова 
від цілісного, різнобічного надання інформації. Характерною озна-
кою прийому є приховування (замовчування) інформації і створення 
таким чином віртуальної реальності. Відповідним чином викорис-
товуються в Інтернеті також прийом напівправди, коли з метою за-
безпечити довіру користувачів об’єктивно та ретельно висвітлюють 
конкретні меншовартісні деталі і водночас замовчують важливіші 
факти, або ж створюють загальну інтерпретацію подій.

Реклама як джерело фінансування Інтернет-компаній
В означеному дослідженні однією із провідних форм комерцій-

ної торгівлі в Інтернет-мережах є реклама. При цьому, основним дже-
релом фінансування Інтернет-компаній є рекламні оголошення, які 
розташовуються залежно від рейтингу відвідування певного сайту. Як 
правило, Інтернет-компанії беруть плату із замовників, які рекламують 
свої образи через його мережу. Суть реклами полягає в пропонуванні 
широкому колу потенційних споживачів певного товару (послуги), 
який або тільки з’являється на ринку і намагається «заявити про себе», 
або ж намагається розширити коло своїх споживачів шляхом «про-
сування бренду». Проте це абсолютно неможливо без використання 
об’єктів авторського права, оскільки разом із торговельною маркою, 
фірмовим найменуванням чи географічним позначеннямце формує 
оригінальність, неповторність та творчий характер як обличчя товару 
(послуги) Інтернет-компанії, що сприяє лояльність споживача тощо.
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Згідно Закону України «Про рекламу», реклама — це інформація 
про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який 
спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність спожи-
вачів реклами та їх інтерес щодо таких осіб товару. Для того, щоб 
створити якісну рекламу, необхідно прикласти певні творчі зусилля. 
Ці зусилля приводять до того, що реклама стає творчим добутком, 
вираженим у якій-небудь об’єктивній формі, а значить — об’єктом 
авторського права.

За цієї причини,відносини, що виникають у зв’язку зі створен-
ням і використанням творів, регулюються Законом України «Про ав-
торське право і суміжні права». у даному випадку можна виділити 
два основних питання: питання захисту авторських прав на рекламу 
і питання використання в рекламі творів третіх осіб.

Відповідно до зазначеного Закону авторське право поширюєть-
ся на твори науки, літератури і мистецтва, що є результатом творчої 
діяльності, незалежно від призначених намірів твору, а також від спо-
собу його ознака результату, що виражається в оригінальності твору. 
Саме тому в рекламі, як і в будь-якому творі, авторським правом не 
охороняються ідеї, методи, способи, концепції, факти, а також інші 
неоригінальні елементи, що можуть з’явитися при рівнобіжній твор-
чості.

Слід зазначити, що інформація в комерційній торгівлі Інтернет-
мережах не є об’єктом авторського права, оскільки рекламне повідо-
млення не виражене в оригінальній формі, а лише повідомляє про 
гідні наміри товару, то воно не охороняється авторським правом.

Проте, згідно тієї ж ст. 13 Закону не вважаються рекламою:
- оприлюднення, виголошення у програмі, передачі імені, най-

менування спонсора, об’єктів права інтелектуальної власності;
- трансляція соціальної реклами за умов безкоштовного розпо-

всюдження трансмедією;
- анонси власних програм, передач телерадіоорганізації.
У ст. 4 Закону України «Про рекламу» йдеться про використан-

ня у рекламі об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, що 
здійснюється відповідно до вимог законодавства України про автор-
ське право і суміжні права (Закон України «Про авторське право і 
суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XІІ).
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При цьому варто акцентувати увагу на тому, що реклама у будь-
якій формі є об’єктом авторського права особи, яка її створила. Цей 
висновок випливає з аналізу ст. 8 Закону України «Про авторське 
право і суміжні права», згідно з якою охороні за цим Законом під-
лягають всі твори, зазначені у ч. 1 цієї статті, як оприлюднені, так і 
не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх 
призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, Реклама, про-
паганда, розваги тощо).

Таким чином, можна дійти висновку, що реклама після отри-
мання об’єктивної форми (рекламного ролику, салогана, музичної 
фрази тощо), стає об’єктом авторського права за умови результату 
творчої праці фізичної особи (згідно із ст. 1 Закону України «Про 
авторське право» автор — фізична особа, яка своєю творчою працею 
створила твір), яка містить у собі нове та оригінальне. Це дає підста-
ви вважати, що реклама за умови наявності у відповідного об’єкта 
реклами таких ознак, підпадає під дією Закону України «Про автор-
ське право». Іншими словами, в автора існує єдиний обов’язок — до-
вести, що його реклама — це оригінальний результат творчої праці 
порівняно з існуючими.

У цьому сенсі варто наголосити, що виникнення авторського 
права і виникнення реклами в даному випадку не є тотожними. Як 
відомо, авторське право виникає з моменту створення твору. У визна-
ченні поняття реклами нової редакції Закону використовується дієсло-
во завершеного виду «розповсюджена» замість «яка розповсюджуєть-
ся», а отже інформація про особу чи товар буде вважатись належною 
рекламою в силу її достовірного донесення до споживача.

Крім того, з метою створення нового рекламного продукту рек-
ламодавці  укладають  відповідні  угоди  з  приватними  компаніями, 
що  спеціалізуються на  даному  виді  послуг — рекламними  агент-
ствами (виробник реклами). Згідно законодавства зазначається, що 
особисті немайнові права автора є невідчужуваними, за винятками 
встановленими законом (наприклад, у випадку смерті автора озна-
чені права переходять до спадкоємців або правонаступників). Отже, 
майнові права укладаються у виключному праві на використання 
твору в будь-якій формі і будь-яким способом. Тому ніхто не може 
використовувати рекламний твір або його частину, будь-то реклам-
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ний ролик, фото, малюнок, образ або який-небудь інший об’єкт без 
дозволу правовласника.

Серед об’єктів інтелектуальної власності можна виділити об’єк-
ти, що представляються в рекламі (товарні знаки, фірмові наймену-
вання, об’єкти патентних прав), або використовуються при її виготов-
ленні (твори науки, літератури і мистецтва).

Безперечно, саме рекламодавець є правовласником у відношен-
ні товарного знаку, зареєстрованого у встановленому порядку.Однак 
в рекламі незаконно використовується товарний знак, що належить 
іншій особі. Найчастіше це відбувається тоді, коли рекламодавець не 
знає про наявність у третьої особи прав на представлене в рекламі 
позначення. При цьому, порушенням прав влсника товарного знаку 
визнається будь-яке несанкціоноване ним введення в господарський 
оборот товару, позначеного точно таким же або подібним з ним до 
ступеня змішання позначенням, або самого позначення у відношенні 
однорідних із зазначеними у свідоцтві товарами.

Закон України «Про рекламу» не допускає і несумлінну рекла-
му. Що вводить споживачів в оману щодо рекламованого товару за 
допомогою імітації (копіювання або наслідування) загального про-
екту, тексту, рекламних формул, зображень, музичних або звукових 
ефектів, використовуваних у рекламі інших товарів. Тому, в деяких 
випадках використання позначень (звукових, образотворчих тощо), 
що уже використовуються в рекламі іншими, не допускається.

Порушенням Закону України «Про рекламу» є також недосто-
вірна реклама, в якій присутні відомості, що не відповідають дійс-
ності,  зокрема,  у  відношенні  товарного  знаку. Наприклад,  вироб-
ник не вправі вказувати в рекламі за допомогою попереджувального 
маркірування (букви «R» у кружку) або іншим способом на те, що 
знак зареєстрований, якщо в дійсності не внесений до Державного 
реєстру товарних знаків.

У зв’язку з вищесказаним можна порадити виробникам вико-
ристовувати тільки свої позначення і піклуватися про їхню охорону. 
Закон України «Про товарні знаки» надає потужні можливості для 
захисту законих інтересів у сфері реклами, оскільки як товарні знаки 
можуть виступати і реєструватися не тільки логотипи, назви, етикет-
ки, але і рекламні салогани, звукові позначення.Це дозволяє вироб-
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никам ефективно просувати свій товар на ринок, використовуючи 
в рекламі товару оригінальні позначення. Що є об’єктами виключ-
них прав. Наприклад, як товарний знак для кави був зареєстрований 
фрагмент твору Чайковського.

У рекламованих товарах часто втілюються об’єкти патентних 
прав: винаходи, корисні моделі, а також їхніх складових частин, про-
мислові зразки. В Інтернет-мережній рекламі вбачаються лікарські 
препарати, медичні пристрої, що запатентовані як промисловий зразок.

Згідно до патентних законів патентовласникові належить ви-
ключне право на використання охоронюваних патентом винаходи, 
промислові зразки, корисні моделі.

Сама реклама продукту, що містить захищений патентним зако-
нодавством об’єкт, може порушенням виключних прав патентовласни-
ка, якщо здійснюється без його дозволу. Дозвіл оформляється укладан-
ням ліцензійного договору. якщо сторони важають цю умову істотною. 
Практика реклами свідчить, що більшість реклами виробляється спе-
ціалізованими юридичними особами, котрі здатні творчо працювати 
та мають необхідні знання для створення реклами певного виду.

Контроль якості та безпеки лікарської продукції
Контроль за обігом лікарських засобів у рекламних Інтернет-ме-

режах є важливою потребою адміністративно-правового регулювання 
в сфері охорони здоров’я, оскільки значна частина лік випускаються 
з порушенням діючих норм, є підробками, або такими, ефективність 
яких не відповідає заявленим виробниками показникам. З цією метою 
має діяти на належному рівні державна служба України щодо лікар-
ських засобів. Основними завданнями держслужби України є:

- внесення пропозицій стосовно формування державної політи-
ки у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, медич-
них виробів, а також ліцензування господарської діяльності з питань 
виробництва лікарських засобів. імпорту лікарських засобів, оптової 
та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

- реалізація державної політики у сфері державного контролю 
якості та безпеки лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі 
лікарськими засобами [211].

Крім того, поруч з трьома вище зазначеними об’єктами конт-
ролю у рекламних Інтернет-мережах необхідно виділити і протидію 
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ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань. 
Така правомірна діяльність спрямовується і координується Кабіне-
том Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України — Мі-
ністра охорони здоров’я України.

Міжнародно-правові гарантії прав людини в Україні 
Правова проблема повноти і гарантованості людини потребує в 

сучасному інформаційному світі глобального значення. Тому, зокре-
ма щодо комерційної торгівлі в сучасних інтернет-мережах, світова 
спільнота намагається створити єдині правила соціальної та право-
вої захищеності громадян, уніфікувати, прийняти єдині стандарти і 
процедури, які б сприяли визнанню гідності та честі.

У цьому сенсі важливого значення в забезпеченні прав і свобо-
ди людини набувають міжнародно-правові гарантії, що передбачені 
міжнародними угодами, конвенціями, деклараціями та іншими між-
народними документами. Також у науковій літературі подано таку 
класифікацію міжнародно-правових гарантій як: ратифікація пакті і 
конвенцій про права людини, міжнародно-правовий контроль, між-
народно-правові санкції, міжнародно-правовий судовий захист прав 
людини, координація сумісних зусиль держав, міжнародно-правові 
наради і зустрічі з прав людини [191, c. 455].

На нашу думку, міжнародні нормативно-правові гарантії прав 
людини — це всебічна координована система, в якій міжнародно-пра-
вові акти містять правила та норми діяльності, формулюють права та 
обов’язки відповідних суб’єктів. Такими актми варто важати конвен-
ції, пакти, угоди, договори тощо, а також міжнародні документи, які 
не подають норм, правил поведінки (зокрема, декларації, заяви, ме-
морандуми).

Крім того, згідно зі ст. 21, громадяни будь-якої сторони — учас-
ниці договору на території будь-якої іншої сторони не обкладають-
ся іншими зборами, податками, митом або начисленнями будь-якого 
роду [90, c. 57]

Оскільки сьогодні весь світ переходить на цифровий вид еко-
номіки, то саме концептуальне впровадження інтерактивних форм 
підприємницької діяльності через інтернет-мережі є раціональним 
інтересом, на що, в першу чергу, мають цілеспрямувати свою ефек-
тивну діяльність митні служби. Проте, невизначеним постає акту-
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альне  питання  криптовалюти  як  правової  ентропії, що  становить 
електронний вид в колообігу грошової одиниці в сучасному інфор-
маційному соціумі.

Відповідно до цього варто додати, що правова держава деле-
гує фактично функції правотворчості численним господарюючим 
суб’єктом. Тому услід за формуванням геоекономічної і геофінансо-
вої світових популяцій формується новітня модель світової правової 
системи, що опосередковує цей процес. Саме за цих умов трансгра-
ничні фінансові потоки буквально захлеснули світ. При цьому ви-
правдання традиційних правових моделей породжує застій у мис-
ленні окремих правових суб’єктів, що спеціалізуються в економіці, 
фінансах, промисловій політиці тощо.

Отже, в сучасних умовах комерційних інтернет-мереж пробле-
ма правового регулювання мають чітко позначати три яруси: націо-
нальне право. міжнародне право і глобалізоване право з особливим 
характером взаємодії між ними.

ООН як орган світової виконавчої влади в мережевому сус-
пільстві

Сучасне мережеве суспільство — це сукупна матриця нових 
медіа, яка стверджує, що нові методи комунікацій у світі цифрових 
технологій дозволяють певним групам осіб збиратися разом online і 
ділитися думками, інформацією, продавати і обмінювати товари і ін-
формацію. також дозволяє значній кількості людей мати право голосу 
у своєму співтоваристві і у світі в цілому. Найважливіша структурна 
особливість нових медіа — інтеграція телекомунікаційних техноло-
гій. Отже, мережеве суспільство може бути визначене як соціальне 
формування з інфраструктурою соціальних мереж і медіа мереж, що 
активує їх основний спосіб організації на усіх рівнях (на особистому 
рівні, груповому, колективному і громадському).

У зв’язку з цим необхідно зазначити, що на сучасному етапі 
інформаційного розвитку особи, держави та суспільства органами 
світової виконавчої влади є така потужна міжнародна установа як 
Організація Об’єднаних Націй (ООН), у структурі якої створена і по-
чала функціонувати низка виконавчих стрктур, на кшталт Ради без-
пеки ООН, ЮНІСЕФ, у європейському контексті до них слід віднес-
ти ОБСЄ, Військово-політичний союз НАТО та інші установи.
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Саме Центр ООН з прав людини. Комісія ООН з прав людини, 
Верховний Комісар ООН з прав людини, Комітет із ліквідації расової 
дискримінації, Комітет проти тортур, Комітет з прав людини, Комі-
тет з економічних та культурних прав, Міжнародний арбітраж, Між-
народний арбітраж, міжнародний суд ООН, Європейський суд з прав 
людини тощо є міжнародними органами зі спостереження, контролю 
за дотриманням прав людини (комісії, комітети) та із захисту цих 
прав (суди).

У зв’язку з цим слід підкреслити, що в Україні визнається пріо-
ритет міжнародного над національним. Адже ст. 9 Конституції Укра-
їни визнає, що чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, є частиною національного 
законодавства України. Проте, це конституційне не має механізму 
реалізації. Жоден судовий орган не прийме позову від громадяни-
на країни з посиланням на міжнародний договір, положення якого 
порушуються у правозастосовній практиці, оскільки міжнародний 
механізм захисту прав людини досить розгалужений.

Контрольні запитання

1. Визначити сутнісну характеристику комерційної торгівлі в 
сучасних інтернет-мережах.

2. Розкрийте кібербезпеку як космічну фрактальність у міжна-
родному праві.

3. Які бувають норми міжнародного космічного права?
4. Яке сьогодні правове становище жінки у космічній галузі?

Теми рефератів

1. Інформаційна безпека України: виклики та перспективи.
2. Правове становлення жінки у космічній галузі як фрактальне 

забезпечення кібербезпеки.
3. Безплотні автоматичні об’єкти («дрони»): актуальність та пра-

вовий захист.
4. Криптовалюта: міф чи реальність у вирішенні правових пи-

тань людини та громадянина.
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