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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ICOMOS, ІКОМОС – International Council on Monuments and Sites (Міжнаро-

дна рада з охорони пам'яток та історичних місць) 

ААС – Апеляційний адміністративний суд 

АРК – Автономна Республіка Крим 

ВАСУ – Вищий адміністративний суд України 

ВГСУ – Вищий господарський суд України 

ВВР – Відомості Верховної Ради України 

ВККР – Всесвітня комісія культурного розвитку при ЮНЕСКО 

ВРУ – Верховна Рада України 

ВССУ – Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримі-

нальних справ 

ВСУ – Верховний Суд України 

ГПКУ – Господарський процесуальний кодекс України [136] 

ДЄС – Договір про Європейський Союз [70] 

ДКЦПФР – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

(з 23.11.2011 р. ліквідована, функції передані НКЦПФР [226, 227]) 

ДФЄС – Договір про функціонування Європейського Союзу [69] 

ЄДР – Єдиний держаний реєстр судових рішень [523] 

ЄЕС – Європейськеекономічне співтовариство 

ЄКПЛ – Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 р. [4] 

ЄС – Європейський Союз  

ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини 

ЗК – Земельний кодекс [138] 

ЗМІ – засоби масової інформації 

ЗУ – Закон України 

ІФЛА – Міжнародна федераціябібліотечнихасоціацій 

КАСУ – Кодекс адміністративного судочинства України [141] 

КК – Кримінальний кодекс (зокрема, Кримінальний кодекс України – [132, 137]) 

КМУ – Кабінет Міністрів України 



6 

КПК – Кримінально-процесуальний кодекс 1961 р. [133]; 

з 20.11.2012 р. – Кримінальний процесуальний кодекс 2012 р. [143] 

КСУ – Конституційний Суд України 

КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення [135] 

МВС – Міністерство внутрішніх справ 

МДА – Місцева державна адміністрація 

МЗС – Міністерство закордонних справ 

МОН – Міністерство освіти і науки 

НКЦПФР  – Національна (до 23.11.2011 р. – Державна) комісія з цінних па-

перів та фондового ринку [226, 227] 

НПА – нормативно-правовий акт 

ОАС – Окружний адміністративний суд 

ОБСЄ – Організація з безпеки і співробітництва в Європі 

ОВС – органи внутрішніх справ 

ПАРЄ – Парламентська Асамблея Ради Європи (рос.: ПАСЕ – Парламентская 

Ассамблея Совета Европы) 

РАН – Російська Академія наук 

РЄ – Рада Європи 

РНБО – Рада національної безпеки і оборони 

РФ – Російська Федерація 

СВП – суб'єкт владних повноважень 

Угода про асоціацію –Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони [72] 

УНР – Українська Народна Республіка 

УПС – Угода про партнерство і співробітництво між Україною і ЄС та їх 

державами-членами [42] 

УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка 

ЦКУ – Цивільний кодекс України [139] 

ЦОВВ – центральний орган виконавчої владиЦПКУ – Цивільний процесуа-

льний кодекс України: 1963 р. [134]; 2004 р. [140] 



7 

 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Євроінтеграційні прагнення України, оформлені у 

2014 р. підписанням Угоди про асоціацію Україна – Європейський Союз 

(ЄС), ставлять перед Україною завдання удосконалення діяльності публічної 

влади з охорони, захисту та реалізації прав громадян, зокрема культурних 

прав, з урахуванням законодавства Європейського Союзу. І хоча європейсь-

кий вибір України був проголошений ще у перші роки існування країни як 

незалежної держави, наразі завдання з його реалізації у публічному адмініст-

руванні у сфері охорони культурних прав громадян не вирішено, що потре-

бує ретельного осмислення причин такого стану справ. 

Актуальність означеного аналізу обумовлена тим, що охорона прав 

громадян та діяльність публічної адміністрації в Україні належним чином не 

забезпечуються, законодавство не відповідає європейським вимогам, зокрема 

щодо забезпечення пріоритету охорони прав громадян, у тому числі культур-

них прав. Тому для успішного вирішення питань впровадження в українське 

публічне адміністрування європейських принципів, норм, критеріїв, проце-

дур (європеїзації українського публічного адміністрування) необхідні ком-

плексні дослідження умов та способів реалізації європейських підходів до 

забезпечення та охорони культурних прав. 

Гуманістичні засади теорії і практики публічного адміністрування роз-

вивали українські вчені-правознавці В.Б. Авер’янов, І.В. Арістова, 

О.М. Бандурка, О.І. Безпалова, В.М. Бевзенко, А.І. Берлач, Ю.П. Битяк, 

І.Л. Бородін, В.В. Галунько, І.П. Голосніченко, В.Л. Грохольський, Є.В. До-

дін, О.В. Зайчук і Н.М. Оніщенко, В.О. Заросило, Р.А. Калюжний, С.В. Ківа-

лов, А.М. Колодій, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, О.Г. Комісаров, 

В.В. Копєйчиков, О.Л. Копиленко, О.В. Кузьменко, В.І. Курило, В.А. Ліпкан, 

К.Б. Левченко, В.Я. Настюк, Н.Р. Нижник, В.І. Олефір, О.П. Рябченко, 

О.П. Світличний, В.Ф. Сіренко, А.О. Собакарь, І.М. Сопілко, В.Я. Тацій, 
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Ю.М. Тодика, В.В. Цвєтков, В.О. Шамрай, С.В. Шевчук, В.К. Шкарупа, 

І.М. Шопіна та ін. 

Історичні, адміністративно-правові та організаційні питання публічно-

го адміністрування у сфері культури досліджували В.І. Акуленко, 

В.П. Андрущенко, В.М. Бебик, І.Д. Безгін, С.Д. Безклубенко, Ю.П. Богуць-

кий, О.А. Гриценко, Л.В. Гу-берський із співавторами, В.Н. Денисов, 

І.М. Дзюба, М.Г. Жулинський, О.А. Зади-хайло, В.В. Карлова, О.Р. Копієвсь-

ка, В.Я. Малиновський, А.І. Марущак, П.І. Надо-лішній, Л.М. Новохатько, 

А.С. Чайковський, С.А. Чукут, В.С. Шестак та ін. 

Питання реалізації гуманістичних засад у публічному адмініструванні 

досліджували сучасні зарубіжні вчені Т.Р.С Аллан, А. Біянчі, Я. Броунлі, 

Г. Бребан, Т. Вюртенбергер, Е. Грем, С. Маастрофські, Г. Шоллер, Р. Давид і 

К. Жоффре-Спінозі, М. Дженіс, Р. Кей, Е. Бредлі, Р. Леже, Ж. Мере, 

Р.А. Мюллерсон, Р. Рісдал, С. Роуз-Аккерман, А. Сингх, С. Джейн-Чандра, 

А. Мохоммад, К. Собота, Б. Таманага, Эрнандо де Сото, Х.Л.А. Харт, 

Т. Хартлі, К. Цвайгерт і Х. Кетц, Е. Шмідт-Ассманн та ін. 

Здобутки зазначених та інших науковців містять низку системних по-

ложень і висновків, які прямо або опосередковано стосуються механізмів ре-

алізації вимог гуманістичного праворозуміння в державотворенні, публічно-

му адмініструванні та охороні прав громадян, в тому числі культурних. Вод-

ночас питання права, як правило, розглядаються ізольовано від цивілізацій-

них та культурних процесів –  останні, у кращому випадку, розглядаються як 

об’єкти управління з боку державних інституцій і правових норм, що цими 

інституціями приймаються. Вплив зворотних зв’язків, як правило, не врахо-

вується. Однак для вирішення питань ефективної адаптації правових систем 

до певних стандартів необхідно зрозуміти, чи відповідають ці стандарти за-

садничим очікуванням суспільства (або його вагомих прошарків). 

З урахуванням цього у даній роботі питання взаємовідносин права та 

культури розглядається не просто у відносинах керуючий об’єкт (держава і 

право) → суб’єкт управління (цивілізація та культура), а з урахуванням зво-
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ротних зв’язків: держава і право ↔ цивілізація та культура. При цьому стан 

охорони культурних прав громадян є не просто умовою їх комфортно-

го/некомфортного існування, а й запорукою/перешкодою успішної адаптації 

до сучасних гуманістичних засад існування держави і права. Тому основною 

відмінністю роботи від інших у цій сфері є те, що адміністративно-правові 

аспекти європеїзації українського права у сфері охорони культурних прав 

громадян досліджуються з урахуванням важливості належної охорони куль-

турних прав як запоруки пріоритетної ролі культури. Відсутність таких ком-

плексних досліджень робить роботу актуальною. При цьому, розглядаючи 

проблематику охорони прав адміністративно-правовими засобами, автор 

спирається на запропоноване проф. В.В. Галуньком визначення, що «адмініс-

тративно-правова охорона права здійснюється в трьох основних напрямках: 

правотворчому – коли створюються закони й інші нормативні акти; правоза-

стосовному – коли втілюються в життя встановлені державні правила; право-

охоронному – що включає заходи впливу їх до порушників». Отже, сферою 

діяльності публічної адміністрації, що є предметом вивчення адміністратив-

ного права, є вирішення усього комплексу заходів, пов’язаних із забезпечен-

ням культурних прав громадян (індивідуальних та колективних). 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація під-

готовлена відповідно до основних положень Концепції адміністративної ре-

форми в Україні, схваленої Указом Президента України від 22.07.1998 

№ 810/98; Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 2014 р.; Загальнодержа-

вної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, затвер-

дженої Законом України від 18.03.2004 № 1629-IV; Пріоритетних напрямів 

розвитку правової науки на 2011-2015 рр., затверджених Постановою загаль-

них зборів Національної академії правових наук України від 24.09.2010 № 

14-10; Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016-2020 рр., за-

тверджених постановою загальних зборів Національної академії правових 

наук України від 03.03.2016, а також згідно з темами науково-дослідницької 

роботи кафедри конституційного та адміністративного права навчально-
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наукового юридичного інституту Національного авіаційного університету 

(«Права людини: публічно-правовий вимір», № 82/13.01.02, 2010-2013 рр.; 

«Громадянське суспільство: публічно-правовий вимір», № 76/13.01.02, 2013-

2016 рр.; «Публічно-правовий механізм забезпечення національних інтересів 

України», № 55/13.01.02, 2016-2019 рр.). 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у тому, щоб на 

підставі аналізу європейського досвіду розробити концептуальні засади дія-

льності публічної адміністрації щодо охорони культурних прав громадян, з 

подальшим формулюванням конкретних пропозицій щодо європеїзації украї-

нського адміністративного права та удосконалення публічного адміністру-

вання.  

Досягнення поставленої в дисертації мети забезпечується вирішенням 

таких задач: 

– розкрити об’єктивність європейського вибору України як чинника єв-

ропеїзації публічного адміністрування; 

– визначити особливості понять «європейське адміністративне право» 

та «європейський адміністративний простір» в контексті європеїзації адміні-

стративного права України; 

– охарактеризувати нормативні акти європейського адміністративного 

простору в контексті охорони культурних прав громадян; 

– виявити проблеми імплементації нормативних актів європейського 

адміністративного простору в національне законодавство України; 

– розкрити чинники правозабезпечувальної та правоохоронної функції 

адміністративного права в контексті західної правової традиції; 

– вивчити вплив на обрання прийнятних моделей публічного адмініст-

рування (відкрита західна чи закрита східна) типу пануючої у суспільстві ку-

льтури (індивідуалістська чи колективістська), прослідкувати особливості 

реалізації цих взаємозв’язків в Україні; 

– з’ясувати організаційно-правові засади публічного адміністрування в 

України в контексті виконання міжнародних зобов’язань країни у сфері охо-
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рони культурних прав громадян; 

– узагальнити принципи охорони права на свободу творчості як свобо-

ду слова в контексті західної правової традиції; 

– визначити особливості адміністративно-правових обмежень свободи 

творчості щодо охорони конвенційних прав і свобод; 

– виявити принципи адміністративно-правових гарантій академічних 

свобод як свободи вираження поглядів в контексті західної правової традиції; 

– розкрити сутність адміністративно-правової охорони авторського 

права і суміжних прав в контексті західної правової традиції; 

– розробити теоретико-прикладні засади адміністративно-правової 

охорони права на доступ до культурних цінностей і культурних благ в кон-

тексті їх охорони та примноження з урахуванням західної правової традиції; 

– з’ясувати стан адміністративно-правової охорони права на доступ до 

нерухомої культурної спадщини в Україні й порівняти з конвенційними ви-

могами та європейським досвідом; 

– з’ясувати стан адміністративно-правової охорони права на доступ до 

рухомих культурних цінностей в Україні та порівняти з конвенційними ви-

могами і європейським досвідом; 

– розкрити принципи адміністративно-правової охорони права на 

участь народних мас у культурному житті в контексті принципів ЮНЕСКО 

та порівняти із станом справ в Україні; 

– охарактеризувати стан адміністративно-правової охорони права на 

доступ осіб з інвалідністю до культурних надбань в Україні в контексті захі-

дної правової традиції. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, які виникають з приводу 

впровадження європейських стандартів (європеїзації) в публічне адміністру-

вання в Україні, зокрема у сфері охорони культурних прав громадян. 

Предмет дослідження – європеїзація адміністративного права України 

у сфері охорони культурних прав громадян. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач використову-
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вався комплекс взаємопов’язаних методів наукового пізнання, що забезпечи-

ли системний підхід до вирішення цих завдань, єдність правового змісту і 

юридичної форми отриманих результатів. Дисертаційне дослідження побу-

доване на методологічних основах діалектичного матеріалізму, історичного 

підходу, об’єктивної істини, пріоритету прав людини, культуроцентризму. 

Ключовим методом дослідження у даній роботі є діалектико-

матеріалістичний, який вимагає пошуку витоків культури і права у самій 

сутності людини, її біологічних коренів та подальшого розвитку (підрозділи 

1.1, 2.1, 2.2, 3.1). Даний підхід також тісно пов’язаний з історичним мето-

дом, який передбачає аналіз явищ та закономірностей з урахуванням особли-

востей їх історичного розвитку (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2). Ва-

жливе місце у роботі посідає метод аналізу-синтезу як способу діалектично-

го мислення (підрозділи 3.1-3.3, 4.1-4.3). Методи класифікації, групування, 

системний застосовано для упорядкування емпіричної інформації та прове-

дення класифікації досліджуваних правових явищ (класифікація джерел єв-

ропейського адміністративного простору, його принципів, причин неефекти-

вної європеїзації публічного управління та адміністративного права України, 

видів порушень у сфері міжнародних зобов’язань України; способів охорони 

права на доступ до культурних надбань тощо (розділи 1-4). Документальний 

аналіз дозволив системно вивчити документальні джерела правових явищ, 

використані у даній роботі (міжнародні акти, акти органів української влади, 

судові рішення, фотодокументи тощо) (розділів 1-4). Системно-

функціональний метод допоміг дослідити функціонування культурних, мен-

тальних чинників та правових явищ в їх взаємодії і взаємозв’язку (підрозділи 

1.1, 2.2). Метод абстрагування дав змогу зосередитися на найістотніших (у 

даних правовідносинах) властивостях предметів чи явищ, тимчасово зали-

шаючи поза увагою другорядні ознаки (розділи 1-4). У цьому сенсі, зокрема, 

застосовується і формально-юридичний метод – для вивчення певних 

зв’язків та відносин на підставі формального аналізу норм права, безвідносно 

до сутності явищ, які цими нормами описуються (розділи 1-4). Порівняльно-
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правовий (компаративний) метод використано для порівняння, з одного бо-

ку, законодавства України та його відповідності європейським стандартам, з 

іншого – країн ЄС, Ради Європи (РЄ) та США (розділи 1-4). Соціологічний 

метод забезпечує врахування фактичного стану суспільства, культури, мен-

талітету, ставлення населення до певних явищ суспільного життя (підрозділи 

2.2, 3.1-3.4, 4.2-4.5). Метод об’єктивної істини реалізується шляхом перех-

ресної перевірки вихідних даних дослідження із декількох джерел, опори на 

судову практику та цифровий (статистичний) матеріал. 

Науково-теоретичні джерела дослідження складають праці з теорії 

держави і права, конституційного, адміністративного, інформаційного, кри-

мінального та інших галузей права. 

Нормативною базою дослідження є Конституція та закони України, 

міжнародні правові акти, міжнародні договори України, конституції та пра-

вові акти інших країн, рішення Конституційного Суду України, укази Прези-

дента України, нормативно-правові акти органів виконавчої влади України. 

Емпіричну основу дослідження склали практика судів України (опра-

цьовано більше 3 000 судових рішень з Єдиного державного реєстру судових 

рішень та сайту Вищого господарського суду України), рішення Європейсь-

кого Суду з прав людини (ЄСПЛ), публічні виступи, статистичні дані, полі-

тико-правова публіцистика. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисер-

тація є однією із перших у вітчизняній науці робіт, яка комплексно розв’язує 

важливу наукову проблему – розробку, на підставі домінуючої у сучасній на-

уці культуроцентристської парадигми та за допомогою аналізу європейського 

досвіду, концептуальних засад діяльності публічної адміністрації щодо охо-

рони культурних прав громадян, з подальшим формулюванням конкретних 

пропозицій щодо удосконалення українського публічного адміністрування. 

Дослідження й практична правова робота, покладені в основу дисертації, та 

зроблені узагальнення дозволили отримати нові наукові результати, які поля-

гають у такому: 
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уперше: 

– об’єктивність європейського вибору України та запровадження ви-

ключно відкритої моделі публічного адміністрування обґрунтовано на основі 

пізнання взаємозв’язків культурно-ментальних та публічно-правових чинни-

ків суспільного розвитку і формулювання концептуальних засад обрання 

прийнятних моделей публічного адміністрування – відкритої (західної) чи 

закритої (східної); 

– виконано розмежування понять «європейське адміністративне право» 

та «європейський адміністративний простір», на основі чого обґрунтовано 

положення, що європеїзація адміністративного права України пов’язана не 

тільки із засвоєнням принципів та норм європейського адміністративного 

права як адміністративного права ЄС, але і з впровадженням принципів та 

норм, що склалися у межах як ЄС, так й інших міжнародних організацій де-

мократичного та праволюдного спрямування (РЄ, ОБСЄ, ЮНЕСКО та ін.) – 

так званого європейського адміністративного простору; 

– сформульовано положення, що визнання самостійної міжнародної 

правосуб’єктності фізичних осіб чи юридичних осіб приватного права в їх 

відносинах з державою з приводу охорони та захисту своїх прав (наприклад, 

з приводу звернення до ЄСПЛ чи міжнародного Комітету з прав інвалідів) 

створює у таких випадках адміністративно-правові відносини між особою – 

суб’єктом звернення, з одного боку, та державою, проти якої спрямоване таке 

звернення, з іншого; 

– обґрунтовано роль адміністративного права України у засвоєнні єв-

ропейських принципів (європеїзації) публічного адміністрування у сфері 

охорони культурних прав громадян, яка забезпечує реалізацію двоєдиного 

процесу: а) створення належних, європейських принципів та правил публіч-

ного адміністрування в Україні у сфері охорони прав, зокрема культурних; б) 

дотримання, реалізація та виконання самими органами публічної адміністра-

ції України цих європейських принципів та правил публічного адміністру-

вання у сфері охорони прав, зокрема культурних; 
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– розроблено та побудовано матрицю взаємозв’язків між наявними по-

вноваженнями органів виконавчої влади України, з одного боку, та міжнаро-

дними зобов’язаннями України у сфері культури, з іншого. Матричний аналіз 

показав, що система повноважень органів виконавчої влади України достат-

ньо заповнює систему міжнародних зобов’язань України у сфері культури, 

натомість проблемою є недостатня ефективність реалізації цих повноважень; 

– встановлено суперечливість адміністративно-правового регулювання 

обігу інформаційних матеріалів в Україні, що містить ознаки порушення сус-

пільної моралі: з одного боку, декларується несприйняття будь-якої пропага-

нди насильства та жорстокості, а з іншого – кваліфікуються доступні до по-

казу на широкому екрані фільми, які можуть містити «художньо виправдані» 

сцени насильства та жорстокості; 

– проаналізовано та обґрунтовано правомірність адміністративно-

правових обмежень щодо потрапляння в український інформаційний простір 

інформаційного та культурного продукту Російської Федерації як країни-

агресора, що веде проти України також й інформаційну війну, в контексті 

культурної складової інформаційної безпеки та з позицій вимог ст. 10 Євро-

пейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. 

(ЄКПЛ); 

– з метою підсилення охорони культурних прав громадян обґрунтовано 

необхідність законодавчого визнання громадських організацій культуроохо-

ронного спрямування такими, що зацікавлені у питаннях щодо означеної 

охорони і мають право звертатися до адміністративних судів з позовами до 

суб’єктів владних повноважень з приводу неналежних рішень, дій чи бездія-

льності, наприклад з приводу виділення землі під забудову в охоронюваних 

зонах пам'яток історії, позбавлення пам’яток їх статусу, бездіяльності у сфері 

схоронності пам’яток культури, які знаходяться в приватній власності, лікві-

дації об’єктів культури тощо; 

– запропоновано комплекс заходів з європеїзації українського публіч-

ного адміністрування у сфері охорони культурних прав громадян, зокрема: 
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мораторій на позбавлення пам’яток їх статусу; контроль за будівельними ро-

ботами у зонах археологічних пам’яток; запровадження норми, за якою не 

можуть прийматися для експонування на виставках та/або вивозитися за кор-

дон об’єкти культурних цінностей, щодо яких немає документальних доказів 

легальності їх придбання тощо, і при цьому забезпечення незворотності від-

повідальності посадових осіб суб’єктів владних повноважень за невиконання 

вимог культуро-охоронного законодавства;  

удосконалено: 

– розуміння поняття «європеїзація» щодо європеїзації адміністративно-

го права України у сфері охорони культурних прав громадян, яку слід розг-

лядати як впровадження принципів, норм, критеріїв та процедур, прийнятих 

міжнародними організаціями демократичного та праволюдного спрямування 

(РЄ, ЄС, ОБСЄ, ЮНЕСКО та ін.), а також у національному праві європейсь-

ких держав у сфері публічного управління, з метою їх застосування в україн-

ському публічному адмініструванні; 

– підходи до визначення нормативних актів європейського адміністра-

тивного простору щодо охорони культурних прав громадян як актів міжна-

родних організацій демократичного та праволюдного спрямування (ЄС, РЄ, 

ОБСЄ, ЮНЕСКО, ВОІВ та ін.), що взаємодіють та реалізуються як через без-

посереднє співробітництво цих організацій між собою, так і через адаптацію 

правил та вимог цих організацій через національне право держав-членів; 

– знання про позицію ЄСПЛ щодо випадків неприпустимості адмініст-

ративно-правових обмежень на поширення інформації; 

– знання про засади адміністративно-правової охорони авторського 

права і суміжних прав відповідно до міжнародних актів та директив ЄС у цій 

сфері; 

– уявлення про проблемні питання адміністративно-правового регулю-

вання функціонування технічних музеїв в Україні (відсутність відповідних 

керівних нормативно-правових документів щодо технічних музеїв, прийня-

тих на державному рівні; неналежне забезпечення пільг щодо податку на зе-
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млю, що використовується під технічні музеї; відсутність належної держав-

ної фінансової допомоги відомчим технічним музеям і неврегульованість по-

даткових наслідків недержавної фінансової допомоги таким музеям) порів-

няно із функціонуванням таких музеїв у світі; 

дістало подальшого розвитку: 

– уявлення про основні принципи європейського адміністративного 

простору, які повинні слугувати орієнтиром щодо європеїзації публічного 

адміністрування України, найбільш характерними серед яких є верховенство 

права; пріоритет прав людини; захист слабкої сторони у публічних правовід-

носинах; відповідальність публічної адміністрації; 

– обґрунтування правозабезпечувальної та правоохоронної функцій ад-

міністративного права, які виведені з етологічних та антропологічних чинни-

ків; 

– узагальнення причин, наслідків та напрямів подолання неналежного 

забезпечення охорони збереженості об’єктів культури, які мають місце в ад-

міністративно-правовій практиці публічного адміністрування в Україні, порі-

вняно з вимогами міжнародних правових актів та європейською практикою; 

– дослідження щодо адміністративно-правових гарантій академічних 

свобод у контексті міжнародних правових актів та європейської практики; 

– окремі теоретико-прикладні закономірності у сфері адміністративно-

правової охорони права на доступ до культурних цінностей і культурних благ 

(культурних надбань) в контексті їх охорони та примноження, зокрема: а) 

правозабезпечувальна функція адміністративного права найбільш рельєфно 

виражена саме у сфері охорони права на доступ до культурних цінностей і 

культурних благ; б) чинні в Україні соціальні нормативи у сфері культури є 

застарілими, фактично нічого не обмежують та ні до чого не зобов’язують; в) 

практично усі міжнародні конвенції (крім Гаазької) розглядають культурні 

цінності саме як рухомі об’єкти, а культурну спадщину – як нерухомі, ця ж 

традиція притаманна і українському правовому регулюванню; г) близькі за 

суттю судові справи з приводу охорони культурних прав за участю суб’єктів 
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владних повноважень в умовах українського судочинства нерідко перетина-

ються в різних системах судочинства, виходячи за межі адміністративного, 

однак і за таких умов, розглядаючи спір за участю суб’єктів владних повно-

важень, господарський чи цивільний суд повинен враховувати відмінність 

статусів публічного і приватного суб’єктів, зафіксовану у ст. 19 Конституції 

України; 

– обґрунтування значення актів Міжнародної ради з охорони пам'яток 

та історичних місць (ІКОМОС) у сфері охорони культурної спадщини для 

здійснення адміністративно-правового регулювання та вирішення адмініст-

ративних спорів, яке полягає у тому, що положення цих актів є легітимним 

тлумаченням Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної 

спадщини від 16.11.1972, а невідповідність прийнятих рішень цим актам є 

порушенням вказаної Конвенції, що враховується в практиці адміністратив-

ного судочинства; 

– дослідження щодо адміністративно-правової охорони права на участь 

народних мас у культурному житті в контексті принципів ЮНЕСКО; 

– дослідження щодо адміністративно-правової охорони права на доступ 

осіб з інвалідністю до культурних надбань в контексті західної правової традиції. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що ви-

кладені в роботі висновки й рекомендації використані та можуть використо-

вуватися в майбутньому у: 

– науково-дослідній роботі – як теоретична база для подальших науко-

вих досліджень із проблематики впровадження європейських принципів та 

стандартів в українське публічне адміністрування, розуміння адміністратив-

но-правової охорони прав громадян як вищої мети публічного управління. 

Матеріали дисертації використано при виконанні науково-дослідних робіт 

кафедри конституційного й адміністративного права навчально-наукового 

юридичного інституту Національного авіаційного університету (акт впрова-

дження Національного авіаційного університету від 24.11.2016), а також при 

підготовці колективної монографії «Громадянське суспільство: публічно-
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правовий вимір» (Тернопіль : Вектор, 2016. – 352 с.); 

– правотворчій діяльності – з метою удосконалення законодавства в 

напряму впровадження європейських принципів та стандартів в публічне ад-

міністрування в Україні. Матеріали дисертації використані у Держкомтеле-

радіо України при узагальненні практики застосування законодавства з пи-

тань, що належать до його компетенції, при погодженні проектів законів, ін-

ших актів законодавства (акт впровадження Держкомтелерадіо України від 

25.01.2017); 

– правозастосуванні – для аналізу наявності чи відсутності, у ході реа-

лізації норм законодавства, врахування європейських принципів та стандар-

тів. Матеріали дисертації використано в Українському інституті національної 

пам’яті як центральному органі виконавчої влади (акт впровадження Україн-

ського інституту національної пам’яті від 10.11.2016); 

– навчальному процесі – при викладанні курсів адміністративного пра-

ва та адміністративного процесу, правознавства, культурології; при підготов-

ці управлінських кадрів у сфері публічного управління; при підготовці підру-

чників, довідників, навчальних посібників, навчально-методичних матеріа-

лів, присвячених європеїзації українського права та публічного управління. 

Результати дисертаційного дослідження використані на кафедрі конститу-

ційного і адміністративного права навчально-наукового юридичного інститу-

ту Національного авіаційного університету при підготовці навчальних, робо-

чих навчальних програм, курсу лекцій та методичних матеріалів з дисциплін: 

«Адміністративне право», «Інформаційне право», «Проблеми адміністратив-

но-правового захисту прав громадян», «Конституційне право України», 

«Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (акт впровадження На-

ціонального авіаційного університету від 24.11.2016). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано 

дисертантом самостійно. Положення та висновки, що викладені в дисертації 

та складають її наукову новизну, розроблені автором особисто. У співавторс-

тві з Л.М. Бєлкіним опубліковано наукові статті: «Проблеми забезпечення 
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законності в діяльності суб’єктів владних повноважень у сфері реалізації ку-

льтурних прав громадян», в якій дисертант узагальнив порушення адмініст-

ративно-правових норм суб’єктами публічної адміністрації у сфері культури, 

та «Ґенеза створення афінської держави як обґрунтування договірної теорії 

походження держави», в якій дисертант проаналізував демократичність пуб-

лічного управління в афінян в контексті загальноцивілізаційного процесу. У 

співавторстві з М.Л. Бєлкіним опубліковано тези доповіді «Свобода творчес-

тва: единство принципов права в законодательстве Украины и европейской 

правовой традиции», в якій дисертант обґрунтував обмеження свободи твор-

чості. У колективній монографії «Громадянське суспільство: публічно-

правовий вимір» дисертанту належить розділ 4 «Культурні особливості су-

часного громадянського суспільства України та їх правове забезпечення» (с. 

237-290). Наукові ідеї та розробки, що належать співавторам, у дисертації не 

використовувалися. Наукові положення і результати, які виносилися на за-

хист у кандидатській дисертації здобувача, повторно на захист не виносяться. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослі-

дження у цілому чи окремі його аспекти оприлюднені здобувачем на двадця-

ти дев’яти науково-практичних конференціях, серед яких: «Человек. Приро-

да. Общество. Актуальные проблемы» (С.-Петербург, 2010); «Сучасний соці-

окультурний простір – 2011» (Київ, 2011); «Современные направления теоре-

тических и прикладных исследований – 2011» (Одеса, 2011); «Альянс наук: 

вчений вченому (Дніпропетровськ, 2011); «Проблеми та шляхи вдосконален-

ня економічного механізму підприємницької діяльності» (Дніпропетровськ, 

2011); «Современные тенденции развития юридической науки» (Омск, 2012); 

VIII mezinárodní vědecko-praktická konference «Vznik moderní vědecké – 2012» 

(Прага, 2012); «Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследо-

ваний» (Новосибірськ, 2012; 2016); «Справедливое судопроизводство: иллю-

зии и реальность» (Баку, 2012); «Право, суспільство та держава: форми взає-

модії» (Київ, 2012); «Становлення держави та права в умовах глобалізації: 

теоретичний та практичний аспект» (Київ, 2012); «Соціально-економічні та 
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правові аспекти розвитку світової економіки» (Донецьк, 2012); «Право як 

ідея врегулювання: рівень ефективності та способи його підвищення» (Хар-

ків, 2012); «Людина і держава – плебсологічний вимір» (Київ, 2012); «Гума-

нитарные науки и модернизация правовой системы государства: российский 

и зарубежный опыт» (Новосибірськ, 2013; 2014; 2015); «Особливості нормо-

творчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Євро-

пейського Союзу» (Херсон, 2013); «Становлення та розвиток юридичної 

освіти в Національному авіаційному університеті» (Київ, 2013); 9-а міжнаро-

дна наукова практична конференція «Новината за напреднали наука» (Софія, 

2013); «Транспортне право в XXI столітті» (Київ, 2013); АЕРО-2013. Повіт-

ряне і космічне право (Київ, 2013); X International scientific and practical con-

ference «Scientific horizons – 2014» (Sheffield, 2014); «Тенденції розвитку 

юридичної науки в XXI столітті» (Київ, 2014); X Międzynarodowa konferencja 

naukowo-praktyczna «Naukowa myśl informacyjnej powield – 2014» (Пшемисль 

(Польща), 2014); «Людина, суспільство, держава: правовий вимір в сучасно-

му світі» (Київ, 2014); «Юридична наука і практика: виклики часу» (Київ, 

2015); «Інновації в юридичній освіті» (Київ, 2015); АЕРО-2015. Повітряне і 

космічне право (Київ, 2015); «Правова реформа в сучасних умовах: досяг-

нення і перспективи» (Київ, 2016); «Формування правових позицій щодо роз-

слідування міжнародних злочинів» (Київ, 2016); «Адаптація правової систе-

ми України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспек-

ти» (Полтава, 2016); «Історія вітчизняного та європейського адміністратив-

ного права і процесу» (Київ, 2016); «Безпека людини в умовах глобалізації: 

сучасні правові парадигми» (Київ, 2017). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені у 

шістдесяти восьми друкованих працях, які розкривають її основні положен-

ня. Серед них дві монографії – одна одноосібна та одна колективна; двадцять 

сім наукових статей у фахових виданнях України з юридичних наук; чотири 

наукові статті у міжнародних наукових періодичних виданнях; тридцять 

п’ять тез доповідей на науково-практичних конференціях.  
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Розділ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО 

ПРАВА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ 

ПРАВ ГРОМАДЯН 

 

 

1.1. Об’єктивність європейського вибору України як чинник європеїзації 

публічного адміністрування 

 

Оцінюючи складність завдань зближення українського та європейсько-

го права, проф. В.К. Забігайло зазначає, що помилкою було б розглядати 

процес гармонізації права України з європейським правом переважно в кон-

тексті юридико-технічних зусиль прийняття окремих нових або часткових 

доповнень існуючих нормативних правових актів. Завдання значно серйоз-

ніше: йдеться про фундаментальну реконструкцію, на основі принципів, 

норм, стандартів і культури європейського права, правової системи України, 

її складових елементів, «скроєних» свого часу за радянською моделлю [531, 

с. 235]. Такий процес наближення суспільного життя окремих країн, у тому 

числі правового, до європейських стандартів деякі дослідники визначають як 

«європеїзацію». Зокрема, німецький вчений-адміністративіст Е. Шмідт-

Ассманн вказує, що «європеїзацією» адміністративного права називається 

вплив європейського правового мислення та правничої діяльності на націо-

нально-державні системи адміністративного права, зокрема, через нашару-

вання на них і їх трансформування [1021, с. 36]. Відповідно відбувається і 

європеїзація процесу публічного управління, до якого звернені норми і при-

писи «європеїзованого» адміністративного права. 

Разом із тим, перехід від пострадянського державного управління до 

гуманістичного європейського вимагає, по суті, зміни цивілізаційних уяв-

лень, пов’язаних, у тому числі, зі сферою культури: як зазначає С.Г. Кара-
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Мурза, і національна самосвідомість, і стратегічні рішення державної влади 

виходять з цивілізаційних уявлень про свою країну [569, с. 5]. Отже, засвоєн-

ня гуманістичних традицій європейського адміністративного права і держав-

ного управління пов’язане із комплексним вирішенням адміністративно-

правових та засадничих питань. Тому для успішного вирішення питань євро-

пеїзації українського права необхідні комплексні дослідження умов та спосо-

бів засвоєння високих вимог гуманістичного праворозуміння. Реалізація тих 

чи інших моделей публічного управління, без урахування культурно-

ментальних чинників, призводить до неефективного функціонування таких 

моделей чи їх відторгнення суспільством.Отже, для вирішення питань ефек-

тивної адаптації правових систем до певних стандартів необхідно зрозуміти, 

чи відповідають ці стандарти засадничим очікуванням суспільства. 

Як з теоретичної, так і з практичної точки зору наголос на культурно-

ментальних чинниках відповідає домінуючій у сучасній науці культуроцент-

ристській парадигмі, яка виходить з визначального впливу культури на умови 

життєдіяльності людей, що змушує переорієнтовувати наукові погляди з ана-

лізу політичного і економічного контексту в соціокультурний, наголошуючи 

на пріоритетному дослідженні культурно-ментальних чинників [836, с. 97]. 

Наприклад, «батько ЄС» Ж. Монне визнав помилковим той факт, що під час 

створення ЄС величезна увага акцентувалася лише на політичних, економіч-

них та юридичних складових процесу інтеграції. Озираючись назад, Ж. Мон-

не говорив, що, «якби ми мали зробити все це знову, ми почали б з культури» 

(цит. за [379, с. 3]). Як зазначає російська дослідниця К.Є. Бєляєва, на сучас-

ному етапієвропейськогобудівництвакультурі надаєтьсяпершорядне значен-

ня,а визнанняпріоритетної ролікультури сталоосновоположним дляпрове-

деннясоціальної, економічної, дипломатичної політики і політики безпекиЄС 

[379, с. 8]. Тому врахування культурно-ментальних чинників набуває ключо-

вого значення у виборі моделей публічного управління. 

Європеїзація українського права безпосередньо пов’язана із цивіліза-

ційним вибором України курсу на засвоєння європейського (у широкому ро-
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зумінні – західного) способу життя, перш за все у публічному адмініструван-

ні [350, 520 та ін.]. У контексті цивілізаційного вибору проф. О.А. Івін вказує, 

що людська історія у відомі нам 5–6 тисяч років рухається між двома крайні-

ми полюсами. На одному полюсі – суспільства, які можна назвати колективі-

стичними (закритими), на іншому – індивідуалістичні суспільства (відкриті). 

Перші максимально заперечують автономію індивіда, другі – допускають її в 

широких межах. Прикладом античного індивідуалістичного суспільства мо-

же слугувати Древня Греція, насамперед, афінська демократія, до якої подіб-

ні сучасні західні індивідуалістичні суспільства. Практичний древній колек-

тивізм добре ілюструє староєгипетське суспільство. Двома варіантами сучас-

ного практичного колективізму є нацистська німецька держава і комуністич-

на радянська держава, які до дрібниць схожі одна на одну і обидві подібні 

середньовічним феодальним колективістичним суспільствам. Не випадково 

суспільний лад комуністичної Росії іноді називали «феодальним соціаліз-

мом». Будь-яке суспільство не може бути успішнопроаналізованобезура-

хування того, до якого з двохполюсіввонотяжіє [548, с. 69–73]. 

Аналогічно О.Ф. Скакун [878, с. 143] зазначає, що вся величезна кіль-

кість теорій і поглядів, що існували в історії політико-правової думки і сто-

суються співвідношення «держава-особа», можна звести до двох підходів: а) 

індивідуа-лістичний, особистий, гуманістичний (природно-правовий підхід), 

який означає «держава для людини»; б) державний, етатичний (юридико-

позитивістський), який означає «людина для держави». За першим підходом, 

права належать людині від природи. Вона має їх незалежно від держави. Ці 

права є невід'ємними. Завдання держави і суспільства полягає в тому, щоб 

додержуватися цих прав, не допускати їх порушення, створювати умови для 

їх реалізації. Другий підхід означає, що права людина одержує від держави, 

природа цих прав патерналістична; права особи змінюються залежно від 

державної доцільності і можливості. 

Так само у сучасній науці адміністративного права прийнято, при всіх 

можливих нюансах, розрізняти дві моделі: закрита модель, що широко вико-
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ристовується у практиці країн, які не досягли належного рівня демократії, 

коли державне управління розглядається як інструмент для досягнення цілей 

управління, в той час як цілі управління визначаються правлячої партією чи 

елітою, а не інтересами суспільного блага і без врахування прав громадян, і 

відкрита модель, що відображає характер європейського адміністративного 

права в розвинених демократичних країнах, у правових державах, коли дер-

жавне управління здійснюється з двома виразними рисами: по-перше, цілі 

правління засновані на уявленнях про суспільне благо, визначених через ряд 

демократичних процедур; по-друге, досягнення цілей правління коригується 

певними цінностями і принципами [441]. Зокрема, ключовим світоглядним 

положенням щодо членства в ЄС, визначеним у ст. 2 Договору про Європей-

ський Союз (у редакції від 07.02.1992 р., м. Маастрихт; ст. 2 залишилася чин-

ною після внесення змін від 13.12.2007 р.1), є те, що «Союз засновується на 

цінностях поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верхо-

венства права і поваги до прав людини, включно з правами осіб, що належать 

до меншин» [70, с. 530], що відповідає відкритій моделі публічного управ-

ління, адміністративного права, держави та суспільства. Оскільки, як зазна-

чено вище, вибір оптимальної моделі публічного управління пов'язаний із 

культурно-ментальними характеристиками народу та суспільства, необхідно 

зрозуміти, до якого типу держави та суспільства тяжіє народ України. 

Науковий аналіз історико-правових і культурних аспектів європейсько-

го вибору України здійснювався у недостатній кількості наукових робіт на-

віть в Україні. Більше обговорюються питання, як наблизитися до Європи 

[470, 845 та ін.], але в значно меншому ступені – чому? Так, у Стратегії еко-

номічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтегра-

ції» на 2004–2015 рр. [222, 915] зазначено, що «стратегія європейської інтег-

рації має об'єктивні передумови. Курс на євроінтеграцію… викристалізову-

ється з багатовікової історії українського народу, його ментальності, етніч-

них коренів та демократичних традицій, з прагнення нинішнього покоління 

                                                 
1 Див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_029 
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бачити свою державу в єдиній Європі». Можливо, така констатація достатня 

для програмного документа, але системне обґрунтування са́ме такої конста-

тації відсутнє і дотепер. Як зазначає канадський професорР. Сербин, «про-

блемою України єте,що за більш ніж20років сама́українська елітане зумілап-

равильноосмислитирадянський періоді не змоглапередатицеукраїнському 

населенню, особливо дітям» [1138].Доктор юрид. наук В.А. Ліпкан вказує на 

«небувале запаморочливе забуття формування ідеології та світогляду, які ви-

ступають основними факторами становлення національної ідентичності» 

[677]. Отже,дискусії про європейський вибір України ведуться, переважно, 

серед політиків, журналістів, експертів. Іноді ці дискусії набувають небувалої 

гостроти і, на жаль, кривавого відтінку. Окремі питання з цієї проблематики 

розглянуто у роботах Л.М. Бєлкіна [361–363], у спільній статті автора цієї 

монографії з Л.М. Бєлкіним [360], а також у статтях автора [1036, 1071]. То-

му подальший об'єктивний розгляд спірних питань на цю тему є актуальним. 

Важливо зазначити, що відсутність ґрунтовних досліджень ментально-

го тренду українського народу та його передових еліт призводить до того, що 

європейські прагнення України виклика́ють недовіру навіть на заході. У світі 

Україна переважно ототожнювалася з Росією, на що звертає увагу низка по-

літиків та експертів (зведені у додатку Б.1). Одним з перших усвідомив небе-

зпеку такого стану справ для становища України у світі Президент України 

(1994–2004 рр.) Л.Д. Кучма, який вказував на необхідність та обґрунтованість 

впровадження в політику і право України принципу «Україна – не Росія» 

(однойменна книга [668], див. рядок 1, додатка Б.1). В подальшому ці небез-

пеки втілилися у гальмуванні з боку Заходу інтеграції України у західний 

світ (рядки 2–4 додатка Б.1), відмові надання дієвої допомоги у протистоянні 

з Росією (рядок 5 додатка Б.1) тощо. 

Водночас навіть у праці Л.Д. Кучми [668] тема відмежування від Росії, 

яка подана «у примирливому, антиконфронтаційномутоні» [463], практично 

не знайшла свого розвитку у напряму зближення з Європою. Правда, Л.Д. 

Кучма віддає належне потенційній ролі Західної України в європеїзації Укра-
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їни (традиції поваги до права та прав людини, традиції впливу Магдебурзь-

кого права, вплив європейської культури тощо). Західна Україна, зазначає 

Л.Д. Кучма, дорога́ для усієї України більш за все тим, що вона завжди була 

частиною Заходу, частиною Центральної Європи. Автор вважає «неполітко-

ректною» думку про те, що «Західна Україна дорога́ для усієї України більш 

за все тим, що вона ніколи не входила до складу Росії», хоча, на нашу думку, 

як буде показано нижче, як раз са́ме це є для України найбільш важливим. 

Натомість, заради справедливості слід зазначити, що, як свідчить хро-

нологія прийняття ключових державних актів європейського спрямування 

(додаток Б.2), період президентства Л.Д. Кучми був одним з найбільш прори-

вних у європрагненнях України: вступ до РЄ [161], ратифікація ЄКПЛ [4] та 

визнання юрисдикції ЄСПЛ, прийняття низки керівних документів щодо ін-

теграції з ЄС тощо. 

Погляди щодо впливу західної культурної традиції на Західну Україну 

кореспондуються з поглядами правознавців, що на територіях України, які 

знаходилися під владою Австро-Угорщини, Польщі, Румунії тощо формува-

лася західна традиція права і приналежність до романо-германської родини 

[981, с. 75]. Водночас це не виключало впливу західних правових традиції і 

на більш східні території. Як зазначено у тій же роботі [981, с. 72–73], 

«…загальнолюдська мораль серед населення Наддніпрянської України усе ж 

збереглася завдяки глибоко вкоріненим традиціям, звичаям. Це дає змогу 

зробити висновок, що народні основи у Наддніпрянській Україні та Галичині 

дуже близькі, те, що єднає людей, набуває особливо виразних форм, певною 

мірою нівелюючи відмінності… Наголошувати на східній або євразійській 

традиції права в Україні не варто». І «ясна річ, щоусі прогресивніпроцесиу 

світі,починаючи із СтародавньоїГреції,йдутьіз Заходу» [794].Близькість мен-

талітету народів Галичини та Наддніпрянської України сприяло тому, що, як 

зазначає С. Немирич [758], самостійницькіідеїпостійно поширювалися на 

НаддніпрянськуУкраїну, що, врешті-решт, підготуваломайбутнєпроголо-

шення незалежності. 
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У мережі Інтернет обертається фраза, приписувана російському пись-

меннику О. Толстому: «Є дві Русі. Перша Київська має свій корінь у світовій, 

а, щонайменше, в європейській культурі. Ідеї добра, честі, свободи, справед-

ливості розуміла ця Русь так, як розумів її весь західний світ. А є ще друга 

Русь – Московська. Це Русь Тайги, монгольська, дика, звіряча. Ця Русь зро-

била своїм національним ідеалом криваву деспотію і дику запеклість. Ця Мо-

сковська Русь, з давніх часів була, є і буде повним запереченням усього єв-

ропейського і запеклим ворогом Європи»[666]. При цьому деякі спостерігачі 

заперечують приналежність цього вислову са́ме О. Толстому [666]. Однак, 

незалежно від авторства, ця фраза дуже правильно відображає ментальну рі-

зницю між Києвом та Москвою. 

С. Хантінгтон та інші мислителі Заходу виділяють окрему православну 

цивілізацію з центром у Росії, відмінну від західного християнства з причини 

своїх візантійських коренів, трьохсот років татарського ярма, бюрократично-

го деспотизму і обмеженого впливу на неї Відродження, Реформації, Просві-

тництва [851, 980]. РелігійнабідаРосіїбула в тому, зазначає російський про-

фесор В.К. Кантор [567], що вона прийнялавіру відВізантії,щопризвело до 

розривуіз Заходом,який йшов шляхом прогресу. Раніше на відмінність дже-

рел ментальності і культури майбутніх українців та росіян вказували Т. Па-

дура (1801–1871) та М. Костомаров (1817–1885). Так, представник «україн-

ської школи в польській літературі», польсько-український поет Т. Падура 

вважав, що росіяни – це «плід монгол». Вони – «не зовсім слов'яни» або на-

віть зовсім не слов'яни. У той час як українці є слов'янами і близькі до поля-

ків (цит. за [643]). М.І. Костомаров послідовно відстоював ідею різності укра-

їнців (спадкоємців демократичних традицій Київської Русі) і росіян (творців 

деспотичного Московського царства та Російської імперії) [634, 967]. Прихи-

льниками ординської теорії походження росіян були також такі видатні вче-

ні: М.М. Карамзін, П.М. Савицький, Г.В. Вернадський, Л.М. Гумільов [380]. 

Порівнюючи історичні тенденції: європейські – до демократії і прав людини, 

та російські – до авторитаризму та тоталітаризму, – О.В. Кірш наводить низ-
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ку фактів, зведених нами у додатку Б.3. При цьому О.В. Кірш зазначає, що 

Росія здавназневажаєлібералів.Коли вонизрідкатраплялися – Лжедмитрій, 

Петро III,ОлександрII, Микола II,Хрущов,Горбачов, – їхскидали, вбивали, 

над ними сміялися,позбавляли влади. Зате переддиктаторами – Іваном Гроз-

ним, Петром I, Катериною II,Леніним,Сталіним – тремтятьдосі, обожнюючи-

іплекаючипам'ять проних – тим більшеживучу, чим більше народувони погу-

били [579]. 

На даний момент склалася система джерел – історичних пам’яток, дер-

жавно-правових досліджень, висновків експертів – щодо євразійської сутнос-

ті Московії та її наступників та її відмінностей від Європи (європейського 

менталітету). Відповідні тези наведено у додатку Б.4, їх узагальнення дозво-

ляє прийти до такого: 

– держава і право Московії та її нащадків (царської та більшовицької 

Росії) склалися під сильним впливом Золотої Орди (рядки 7, 8, 10, 11, 14), а 

відтак є типово закритими (східними, азійськими) моделями, що визначає 

беззаконня та свавілля влади (рядки 1, 5, 6, 14, 19, 20) та радикально відріз-

няє її від європейських (відкритих, демократичних) моделей (рядки 3, 7, 9, 

10, 15, 16, 17, 25, 26, 29); 

– підтверджується негативна роль російського православ’я у ствер-

дженні авторитаризму та беззаконня [567, 851, 980], однак російське правос-

лав’я не просто віддалялося від європейського християнства, але й сприйняло 

звичаї та жорстокості ісламу (рядок 14), що «кардинально відрізняло її від 

демократичної християнської релігії, поширеної в Київській Русі до монголо-

татарської навали»; 

– для Московії та її нащадків характерні нехтування правами підданих 

(громадян) та особиста несвобода, при цьому російський народ насолоджу-

ється цією несвободою і агресивно налаштований проти тих, хто цю несво-

боду заперечує (рядки 1, 2, 3, 4, 10, 14, 25), у тому числі нав’язує цей дискурс 

несвободи власній владі (рядки 2, 22, 23, 28). Дуже характерним з цього при-

воду є зауваження О. Невзорова (рядок 22): «[Російська] влада заправляла цю 
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народну машину правдою, правом, справедливістю, чесністю, законами. – Не 

їде!», що кореспондується із спостереженням О.В. Кірша [579] щодо затре-

буваності «твердої руки» та ненависті до демократичних правителів; 

– для Росії та її нащадків характерне агресивне несприйняття європей-

ської демократичної традиції, відмінності від неї у внутрішньому житті Росії 

(рядки 3, 7, 9, 15, 16, 17, 21, 25) та відмінності від Київської Русі – України, 

яка формувалася під впливом європейських правових та культурних традицій 

(рядки 10, 12, 13, 14, 18, 21, 24, 27, 29). Наскільки не сприймалися російським 

царизмом західні ідеї прав людини і обмеження владної сваволі, свідчить за-

уваження КатериниIIна книгуО.М. Радищева«Подорож зПетербурга до Мос-

кви» (мовою оригіналу): «Намерение сей книги на каждом листе видно: со-

чинитель оной наполнен и заражен французским заблуждением, ищет всяче-

ски и выищивает все возможное к умалению почтения к власти и властям, к 

приведению народа в негодование противу начальников и начальства...» 

[539]; 

– сучасна Росія повністю успадкувала від своїх історичних попередни-

ків традиції авторитаризму, беззаконня, агресивної несвободи (рядки 9, 10, 

15, 18, 25, 28): «за своїм типом російська держава і в часи Російської імперії, і 

в радянський період чітко належала до категорії держав традиційного суспі-

льства, тобто була державою "незахідного" типу» (рядок 15); «за всю історію 

Росії я можу згадати тільки два роки, коли ця країна була вільною європейсь-

кою державою» (рядок 25). Саме ця історична спадщина визначає відокрем-

леність України від Росії [851]. Зокрема, спростовуючи застосовність до 

українців КВНівського жарту «у голові ми європейці, а в душі – азіати» одні-

єї з російських команд, проф. В.К. Забігайло зазначав, що подібне роздвоєння 

не спостерігається, як правило, в Україні навіть на повсякденному рівні [531, 

с. 232]. 

Системно питання різності українців та росіян дослідив російсько-

український історик і громадський діяч професор М.І. Костомаров, як це вже 

зазначалося вище. У роботі [634], яка була замислена як спроба розповістипро 
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схожістьукраїнцівімосковітів [996], цяспробапов'язатипротилежніякза ду-

хом,такіза походженнямнародидо бажаногорезультатуне привела, ізамістьто-

гощобпідтвердитипопулярнийтодііза́разміфпро схожістьібратерстворосійсько-

готаукраїнськогонародів,вінйогоостаточнорозвіяв. Вчений зазначив: «Итакъ 

тЂ, которые говорили: русская народность, и понимали подъ нею что-то един-

ственное, самосущее, ошибались; они должны были говорить: русскія народ-

ности. Оказывается, что русская народность не едина; ихъ двЂ…». 

У публікації [996] О. Чеславський систематизував, відповідно до змісту 

роботи [634], відмінності між двома народами, наведені у додатку Б.5 (стовп-

чики 2, 3). Для уникнення сумніву у правильності інтерпретації позиції М.І. 

Костомарова у стовпчику 4 наведено позицію автора по першоджерелу [634]. 

З наведених даних видно, що українцям властиве цінування особистої свободи 

(«древнее право личной свободы не было поглощено перевЂсомъ обществен-

наго могущества»), приватної власності, толерантності; релігія не тяжіє над 

людьми, а користується повагою і, в силу цього, авторитетом. Зазначені риси 

цілком європейські [634, с. 76]). Як зазначає О. Чеславський, Костомаров сво-

єю книгою зруйнував стійкий стереотип, який сотні років створювався росій-

ськими ідеологами про єдинокровне слов'янське походження московітів і 

українців, міф про схожість ординців московітів-росіян і українців-русів [996]. 

М.І. Костомаров наголошував на неприродності об’єднання цих двох народів: 

«Новгородъ, – какъ и Южная Русь, – держался за федеративный строй даже 

тогда, когда противная буря уже сломила его недостроенное зданіе… Южная 

Русь, облекшись въ форму Козачества, – форму, зародившуюся собственно въ 

древности, – искала той же федераціи въ соединеніи съ Московіею, гдЂ уже 

давно не стало началъ этой древней федераціи» [634, с. 49]. 

Про традиції беззаконня в Московії добре знали (чи здогадувалися) 

опоненти зближення з Росією ще у період визвольних змагань ХVІІ–ХVІІІ 

ст.ст. В «Історії Русів»2 повідомляється, що опонент Б. Хмельницького у його 

                                                 
2 Твір української національно-політичної думки початку XIX ст., де поданокартину 

історичного розвитку України від найдавніших часів до 1769 року. Однією з головних 
ідей твору є ідея історичної відмінності і протистояння між русами (Україною) та Моско-
вією (див.: Вікіпедія, https://uk.wikipedia.org/wiki/Історія_Русів).  
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проросійській орієнтації І. Богун обґрунтовував свої заперечення, зокрема, 

тим, що (мовою оригіналу): «…в народе Московском владычествует самое 

неключимое рабство и невольничество в высочайшей степени…» [611, с. 98]. 

Те саме джерело повідомляє, що у часи Північної війни між Росією та Шве-

цією Гетьман Мазепа говорив (мовою оригіналу): «А ежели допустить Царя 

Российскаго сделаться победителем, то уже грозящие бедствия изготовлены 

нам от самого Царя сего; ибо… не только свобода и имение народное, но и 

самая жизнь его порабощены единственной воле и прихоти Царской…» [611, 

с. 202–203]. 

Досліджуючи ґенезу становлення традицій заперечення у Росії права в 

його європейському розумінні та відмінність у цьому сенсі російського шляху 

від українського, Р. Пайпс [777, с. 82–83] виділяє такі аспекти: по-перше, в пе-

ріод заселення північно-східних земель у Московській державі булозапрова-

джено істотні політичні нововведення, що створили у ній лад, дуже відмінний 

від київського: у Київській Русі й у всіх князівствах, що з неї вийшли, крім пі-

внічно-східних, населення з'явилося раніше князів, північний схід, навпаки, 

був здебільшого колонізований з ініціативи та під проводом князів; тут влада 

передувала заселенню, що дало можливість князям вважати своєю вотчиною 

не тільки землі, але й населення; по-друге, в період Золотої Орди монгольсь-

кий хан зробився першим безперечним особистим сувереном країни: князі 

отримували «ярлик» на князювання не від народу (віче), а від хана, тому зале-

жали не від віче, яке ніколи й не мало особливої ваги на північному сході, а від 

хана; по-третє, в ті роки основна маса населення вперше засвоїла, що таке 

держава, що вона забирає все, до чого тільки може дотягнутися, і нічого не дає 

взамін, і що їй треба підкорятися, тому що за нею сила, що влада за своєю 

природою беззаконна (смертна кара, якої не знали закони Київської Русі, при-

йшла разом з монголами); по-четверте, як вже вказувалося, прийнявши схід-

ний варіант християнства, Росія відгородилася від стовпової дороги християн-

ської цивілізації, яка вела на Захід. М.І. Костомаров писав, що, на відміну від 

заходу, «на востокЂ личная свобода съуживалась и, наконецъ, уничтожи-
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лась… Православіе внесло… идею монархизма, освященіе власти свыше, 

окружило понятія о ней лучами верховнаго міроправленія» [634, с. 51]. 

Встановлення радянської влади не тільки не змінило, а, навпаки, підси-

лило найгірші традиції владного свавілля [738, с. 112]. Традиції законності 

європейського, зокрема, римського права були остаточно відкинуті (див. з 

цього приводу вказівку В.І. Леніна, додаток Б.4, рядок 9), замість них наса-

джувалася політична, ідеологічна чи практична доцільність, яка освячувалася 

«волею трудового народу» [364; 693, с. 77]. Авторитаризм, повне нівелюван-

ня індивідуальності і самобутності людини, заперечення її права на свободу 

вибору і самовизначення стали універсальними правилами нового життя 

[765, гл. 2, § 3]. Така спадкоємність у системах права пояснюється, очевидно, 

тим, що, як доводить проф. М.С. Вос-ленський [430, с. 604–605], на момент 

здійснення більшовицького перевороту3жовтня 1917 р. Росія була феодаль-

ною країною, і вказаний переворот цю характеристику не змінив, а тільки 

зробив країну ще більш беззаконною, ще більш кривавою.В.М. Братасюк 

[400, с. 27] приходить до висновку, що за певними ознаками праворозуміння, 

Росія – це неофеодальна країна. 

Характеризуючи сталінський більшовицький соціалізм, відомий росій-

ський письменник О.І. Солженіцин писав, що «на усій планеті й у всій історії 

не було режиму більш злого, кривавого і разом і з тим більш лукаво-

спритного, ніж більшовицький», який за кількістю закатованих та за рівнем 

тоталітарності не може порівнятися навіть із гітлерівським [893, с. 25]. 

У ЗУ [145] зазначено, що після 1917 року, у період громадянської війни 

і наступні десятиріччя на землі України пролилося багато людської крові. 

Мільйони безвинних людей на підставі антигуманних і антидемократичних 

законів та внаслідок прямого беззаконня і свавілля зазнали переслідувань за 

                                                 
3 Навколо понять «більшовицькийпереворот» чи «Велика Жовтнева соціалістична 

революція» досі точаться гострі суперечки. Однак вони не є предметом з’ясування у на-
шому дослідженні. Водночас член-кореспондент РАН,заслуженийдіячнауки РРФСР 
С.С. Алексєєв у контексті переривання гуманістичних тенденцій у розвитку російського 
права, що намітилися після судової реформи 1864 р. в Росії, використовує са́ме поняття 
«більшовицькийпереворот» [319]. 
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свою політичну діяльність, висловлювання та релігійні переконання. Особ-

ливо тяжкою спадщиною минулого є масові репресії, які чинилися сталінсь-

ким режимом та його провідниками в республіці. При судових і позасудових 

розправах грубо нехтувалися норми Конституції, покликані охороняти права 

і свободи громадян, елементарні норми судочинства. 

Член-кореспондент РАН С.С. Алексєєв у фундаментальній монографії 

[308] зазначає, що жодна«філософія», жодна теоріяне вчинилитого, що зро-

бивортодоксальниймарксизм, – не перетворилися нагігантськунищівногосилу 

іне обернулисянелюдськоютиранією,а в підсумку – небувалимируйнування-

мисуспільства, людини,основоположнихлюдських цінностей, у тому числі (і 

мабуть,насамперед)права,йогоідеалів іістинногопризначення [308]. 

Усе викладене має безпосереднє значення для України, оскільки, як за-

значає експерт О. Арестович, моделі державної влади, що склалася в Моско-

віїчасів їївасальної залежностівід Золотої Ордиі далі – в Російській імперії, 

впливали і продовжують впливати на державне управління в Україні [319]. 

Водночас у контексті нашого дослідження дуже важливо підкреслити, 

що Україна має власні правові традиції законності, законотворення та праг-

нення до свободи, хоча і далеко не завжди мала можливість ці традиції реалі-

зувати [362]. На даний час стародавніми пращурами корінногонаселення 

України вважаються племена антів. Такої точки зору дотримувався, зокрема, 

М.І. Костомаров [634, с. 37], М.С. Грушевський [477, с. 26–29], а у наш час – 

академік РАН В.В. Сєдов [862], автор посібника з історії держави і права 

України П.П. Музиченко [731, п. 2.1], автор першого українського підручни-

ка з української історії нерадянського штибу О. Субтельний [917] та інші ав-

тори [344, 363, 464]. М.С. Грушевський, підтримуваний Ю.П. Богуцьким із 

співавторами [962, с. 16], виводить українців з антів: «Отсе й були наші укра-

їнські племена».До нас дійшло багато відомостей про громадську та політич-

ну організацію антів. Візантійський пізньоантичний історик ПрокопійКеса-

рійський (500–562) говорить про «незліченні антські народи» [464]. Він пи-

са́в, що слов'янами та антами не править хтось один, здавна управляє ними 
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народне зібрання, і всі справи, добрі чи лихі, вони вирішують спільно [731, 

п. 2.1].  

У книзі «Стратегікон» [690], яка відноситься до 582–602 рр., також зга-

дується про слов'ян і антів, які живуть на територіях від Дунаю і Дністра до 

Дніпра» [464]. «Племена слов’ян і антів близькі за способом життя, за своїми 

звичаями, за своєю любов’ю до волі, їх ніяким чином не можна схилити до 

рабства або покори у своїй країні…», – зазначено у джерелі. 

Усі ці автори зазначають велику близькість між антами і слов'янами, 

вони говорять однією мовою, не відрізняються по зовнішності, у них одні й ті 

самі звичаї. Їм притаманні свободолюбство і демократична організація життя. 

Для української історії ці відомості про антів мають особливе значення, оскі-

льки вони пояснюють одну з найважливіших рис українців – демократич-

ність вдачі, яка пізніше виразилася у народоправстві. Так, головними засада-

ми найбільш значної серед правових пам’яток Київської Русі «Руської Прав-

ди» Ярослава Мудрого (1016 р.) були: гуманність, відсутність смертної кари, 

обмежене застосування тілесних покарань і ув’язнень, пошана до гідності 

людини, її честі та свободи [589, с. 87; 808, с. 222–233]. 

«Батько історії» Геродот пов’язує започаткування історії сучасних 

українців у V ст. до н.е. у тісних зв’язках з грецькою колонізацією північного 

Причорномор’я [962, с. 16]. Український історик Л. Прокопенко також зазна-

чає, що закладання са́ме європейських, а не азійських, традицій українства 

пов’язане з розвитком різноманітних зв’язків з існуючими в Північному 

Причорномор’ї давньогрецькими містами-державами – центрами грецької та 

елліністичної культури, за висловом Ю.М. Теплицького, форпостами євро-

пейської цивілізації. Саме сприйняття слов‘янською елітою традицій передо-

вої європейської античної  державності він характеризує як зачаток євроінте-

граційного процесу слов‘янства [817, с. 24; 934, с. 278]. І.Я. Тодоров зазна-

чає, що «з античних часів сучасні українські землі були невід’ємною складо-

вою частиною європейської цивілізації. Античні поліси на півдні сучасної 

України були впливовим чинником тодішньої модернізації» [944, с. 19]. Все 
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це було чинником того, що український народ та його культура постали в од-

ному ряду з іншими високорозвиненими народами та культурами Європи та 

світу [962, с. 17]. 

Майже постійна розірваність України між Заходом і Сходом перешко-

джала створенню традицій власного державотворення, обумовлювала певні 

відмінності у реалізації цих традицій. Західні українські землі, попри певні 

утиски релігійного та національного характеру, розвивалися у дусі західно-

європейської гуманістичної законності [981, с. 75]. Міста отримували Магде-

бурзьке право, яке П.О. Кропоткін [648, с. 90] називає «оазисами у феодаль-

ному лісі», – за даними [691], протягом 1394–1797 рр. на українських землях 

74 міста, у тому числі – Київ, отримали Магдебурзьке право, яке, до речі, 

скасовувалося царською владою Росії після потрапляння відповідних міст під 

владу російського царя. 

Зокрема, з приводу Магдебурзького права як символу європейськості 

міст Р. Пайпс [777] зазначає, що у XII–XV ст.ст. міста західноєвропейського 

типу з'явилися і в північно-західній Росії; найбільш значними прикладами 

були Новгород і Псков; які підтримували тісні зв'язки з німецькими містами і 

відтворили у себе тамтешні інститути. Проте Москва не могла змиритися з 

існуванням таких привілейованих вогнищ автономії, бо вони йшли врозріз з 

вотчинними порядками царства. Після підкорення Новгорода і Пскова вона 

відразу ж відібрала у них вольності, а як тільки під російське панування пот-

рапили території Польщі-Литви, вона швидко урізала права тамтешніх бюр-

герів. На думку О. Широпаєва, якби не погром, що вчинила татарська Моск-

ва, Новгород цілком міг би досягти вершин Стокгольма, Осло, Копенгагена, 

Гамбурга (див. додаток Б.4, рядок 26). 

У дисертаційному дослідженні [524] зазначено, що перебування у пра-

вовому полі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої збагатило 

привілейовані стани України досвідом участі у їх станово-представницьких 

органах державної влади [524, с. 27]. Зокрема, в «Історії Русів» зазначено, що 

(мовою оригіналу) «чины и народ Малороссийский, побывши 268 лет в сое-
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динении с Польшею и 66 лет заодно с Литвою, вкусили и напитались слиш-

ком вольностей и своевольств тамошних…» [611, с. 97]. 

У роботі [731, п. 4.8] зауважено, що правова система за Статутом Ве-

ликого князівства Литовського 1588 р. (ІІІ Статут) – видатної пам'яткиправо-

вої таполітичної думкиЄвропи – це вдалий синтез принципів станового ладу і 

нових правових понять, спрямованих у майбутнє. ІІІ Статут діяв на усіх укра-

їнських землях, які входили до складу Речі Посполитої. У вступі до III Стату-

ту, написаному Левом Сапегою, підкреслювалося, що метою правової держа-

ви є охорона прав і свобод громадян [437]. Щоправда, на даному етапі цей 

принцип застосовувався лише до суспільної верхівки [588, с. 14]. З часів ІІ 

Статуту (1566 р.) розпочинається процес формування судової влади як окре-

мої владної гілки. Судова влада починає відігравати все помітнішу роль у 

державному житті князівства [588, с. 14]. У роботах [524, с. 28; 746, с. 13] за-

значено також позитивний вплив на розвиток вітчизняного парламентаризму 

з середини ХІХ ст. досвіду діяльності українських депутатів у парламентсь-

ких установах Австрії і Австро-Угорщини (українці мали своїх депутатів з 

1848 р.). 

Як зазначає Є. Якунов [1136], «та частина Київської Русі, яка опини-

лася у складі Литовського князівства, зовсім не страждала під ярмом. Тут ви-

никало справжнє громадянське суспільство з європейськими традиціями… 

Тут панував закон, що оберігався судами і поголовною юридичною грамотні-

стю шляхти. Адвокатів на душу населення було в 20 разів більше, ніж у су-

часній Україні». 

Період української історії 1648–1657 рр. знаменується створенням 

української державності з усіма характерними для неї державно-правовими 

інституціями. Це був особливий державно-політичний устрій, в якому елеме-

нти звичаєвого козацького права поєднувалися з прогресивними нормами 

Литовських статутів та Магдебурзького права. Створюється повноцінна сис-

тема судочинства, до числа позитивних рис можна віднести: гласність і де-

мократизм процесу судочинства; сповідування ідеї рівності усіх перед зако-
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ном; визначення основних критеріїв правосуддя, які базувалися на ідеї гума-

нізму та християнської моралі; централізованість і структурованість. Відзна-

чається високий авторитет суду та значний рівень правової свідомості украї-

нського народу у часи Гетьманщини [385]. При цьому, якщо говорити про 

межі поширення цих традицій, то ці межі на сході включали практично ни-

нішні Сумську, Полтавську, Запорізьку, Дніпропетровську та частину Хар-

ківської області, як це позначено на карті (додаток В.1). 

Спробою зберегти, а подекуди і відновити законність у Гетьманській 

державі була Конституція Пилипа Орлика [5]. В документі (Розділ VI) засу-

джено такий стан справ, що склався, коли «деякі гетьмани Війська Запорізь-

кого, привласнивши собі несправедливо та протиправно владу самодержавну, 

самовладно узаконили таке право – як хочу, так і велю. Через таке самодер-

жавство, непритаманне гетьманському уряду, у Вітчизні та у Війську За-

порізькому значно зросли  порушення  прав та вольностей,  розорення,  на-

родний тягар…».  І далі у цьому Розділі говориться: «Якщо у діях Ясновель-

можного гетьмана буде помічено щось несумісне з правами та вольностями, 

шкідливе та некорисне для Вітчизни, тоді [необхідно] висловити Його Вель-

можності докір щодо порушення прав та вольностей без осудження та най-

меншої образи високої регіментарської честі. На ті докори Ясновельможний 

гетьман не має ображатися та мститися, а навпаки, намагатися виправити 

недоладності». Крім того, у документі було передбачено широку систему 

виборності. Таким чином, Пилипом Орликом було розроблено доктринальні 

засади демократії, законності та підконтрольності влади. 

Приєднання до Росії повністю скасувало на землях, що приєдналися, 

усі «права та вольності». Правова система зазначених територій повністю 

розчинилася у правовій системі царської Росії з усіма її вадами, як це описа-

но вище. Стиль беззаконня, притаманний, як зазначалося вище, усій царській 

Росії, був поширений і на Україну. Так, доктор історичних наук В.Ф. Верс-

тюк [415] пише: «Вступившиу військово-політичний союз з Московською 

державою, Україна досить швидкопозбулася своєїнезміцнілої державності, 
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яка не малатривалоїтрадиції, а до кінцяXVIIIст. Україна виявилася повністю-

інкорпорованою Російською імперією, зведеною дорангуросійській терито-

рії.Цемало глибокі етно-соціальнінаслідки для українськогонаро-

ду.Якщомемуари, подорожні нотаткимандрівниківXVII-XVIII ст. сповненіра-

зючих відмінностей, поміченихміжРосією іУкраїною, типом культури, по-

ведінки, умонастроївнаселення, то доXIXст. цівідмінностішвидкозника-

ють.Втратившидержаву, українцівтратилисвою соціальну тадержавно-

політичну еліту, втратившидержавний апарат, вони втратилиміста, віддані 

під владуросійської адміністрації. У XVIIIст. українцівважалися більшосві-

ченими іпричетнимидо європейської культури, ніжросіяни,до кінця XIX ст. 

вонина 80 % складалися з неписьменних» [415, с. 613]. 

Завдання відновити українську державність на засадах законності та 

європейських цінностей спробувала вирішити Українська Народна Республі-

ка (УНР). Зокрема, у IІІ Універсалі Української Центральної Ради [6] перед-

бачалося, що «в Українській Народній Республіці має бути забезпечено всі 

свободи, здобуті всеросійською революцією (малася на увазі лютнева рево-

люція 1917 року. – Авт.): свободу слова, друку, віри, зібрань, союзів, страй-

ків, недоторканності особи і мешкання, право і можливість уживання місце-

вих мов у зносинах з усіма установами». У «Законі про тимчасовий держав-

ний устрій України» [7] декларувалося, зокрема, що «сила закону без виклю-

чення обов'язкова для всіх українських підданих і чужинців, в Українській 

Державі перебуваючи» (п. 24), що закон не може бути скасований інакше як 

тільки силою закону (п. 28). Однак діяльність УНР були припинена загибел-

лю УНР під тиском більшовиків. Як зазначає докторісторичнихнаук Д.Б. 

Яневський, в основі процесу більшовицького «державного будівництва» ле-

жали неправові, позазаконні, терористичні засоби надзвичайного характеру, 

передовсім – масового терору, в першу чергу у сфері знищення аграрних та 

трудових відносин. Одним з безпосередніх наслідків застосування таких ме-

тодів стало руйнування основ існування не тільки суспільства в цілому, але й 

біологічних основ існування окремої української родини [1137, с. 33]. 
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Європейський вектор майбутньої незалежної України прагнув забезпе-

чити Уряд УНР в екзилі [294]. В адміністративно-правовій сфері це прагнен-

ня знайшло втілення, зокрема, у створенні проектів Судоустрою 1931 року, 

Адміністративного кодексу 1932 року і Закону про суди в адміністративних 

справах 1932 року УНР [294]. В загальній доповіді розробників цих докумен-

тів зазначено, що з кінцем російської окупації перед Україною повстане пи-

тання впровадження в своє державне і громадське життя правного ладу… за 

прикладом Заходу[294, с. 420]. Вельми промовистими можна вважати слова 

Голови Уряду УНР в екзилі С. Петлюри, який наголошував: «…тільки об-

личчям до Заходу!.. Це ми сповідуємо твердо і непохитно» (цит. за [294, с. 

15]). 

Ті прагнення українських еліт, які відповідали західному дискурсу роз-

витку суспільства, віддзеркалювали особливості українського національного 

менталітету, який формувався в середовищі західних традицій культури і 

права (як це описано вище і буде додатково розглянуто у підрозділі 2.2 цієї 

роботи). У дисертаційному дослідженні [841, с. 1, 12] до характерних рис 

українського національного характеру віднесені любов до рідної землі, пра-

целюбність, толерантність, прагнення до індивідуальної свободи, тісний 

зв’язок з природою, індивідуалізм. М. Притула зазначає, що дух Свободи 

споконвіку властивий українському народові, так само як США, і саме цим 

Україна відрізняється від Росії і ментально близька до США (див. додаток 

Б.1, рядок 4). 

Український кінорежисер А. Приймаченко [811] вказує, що «ми ніколи 

не визнавали авторитетів. А як і визнавали, то прикидалися... На відміну від 

росіян, де культ сильного лідера та культ кріпосних ідуть пліч-о-пліч і при-

ходять до сьогоднішнього дня». У дисертаційному дослідженні [747, с. 16] 

зазначено, що князі Київської Русі несли відповідальність перед вічем, яке 

могло примусити князя виконати його рішення або позбавити життя. У робо-

ті [427, с. 15] зазначено, що в Україні аграрна реформа Столипіна мала біль-

ший успіх, ніж у 40 губерніях Росії, що пояснюється особливостями україн-
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ської ментальності, потягом до індивідуального господарювання, порівняно 

меншою поширеністю на території України селянських общин. О.І. Солже-

ницин, який багато перетинався у таборах з українськими політв’язнями, пи-

сав з приводу працелюбності українців (мовою оригіналу): «западных украи-

нцев, недавно от земли, ещё не коллективизированной, не подгонять надо 

было, а впору, пожалуй, удерживать» [893, с. 66]. 

Отже, взаємопов'язані риси індивідуалізму, прагнення до індивідуаль-

ного господарювання, прагнення до свободи характерні для українського на-

роду. Тому ментально ці властивості відповідають індивідуалістично-

му(відкритому) суспільству, тобто суспільству західного типу. Як зазначив 

відомий грузинський реформатор проф. К. Бенукідзе, «питати, чи має Украї-

на відношення до Європи, все одно, що запитувати, чи мають євреї відно-

шення до Ізраїлю. Європа – будинок України» [381]. 

Кумедне спостереження висловив політтехнолог О. Матвейчев – екс-

перт російської окупаційної влади (2014-2016 рр.) у м. Севастополі. Протест-

ні настрої севастопольців, несприйняття ними вчинків і рішень окупаційної 

влади експерт пояснив тим, що жителі міста «багато років виховувалися в 

українському менталітеті», а також звикли до волюнтаризму і «майданщи-

ни». Насправді шляхетні російські традиції, вважає експерт, слід розуміти як 

такі, коли прості люди не мають права давати оцінки виконавчій владі [796]. 

Соціологи постійно фіксують значущість для суспільної свідомості 

українців таких цінностей політико-громадянського спрямування, як демок-

ратія, державна незалежність України, демократичний контроль над рішен-

нями влади, демократичний розвиток країни,свобода слова,підприємницька 

ініціатива, індивідуальна самостійність, культурна компетентність, рівні мо-

жливості для усіх,морально-психологічний стан суспільства, національно-

культурне відродження, участь у політичному житті, соціальна рівність, інте-

лектуальний розвиток, суспільне визнання (див. додаток Б.6) [846]. 

А. Ілларіонов порівняв результати досліджень, виконаних приблизно в 

один час соціологами України та Росії, з приводу думки громадян цих країн, 
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хто в їх країнах є носієм суверенітету і джерелом влади(при тому, що консти-

туції обох країн визначають це положення майже ідентично). Результати 

опитування наведено у додатку Б.7 [549] і свідчать про повну розбіжність у 

масовій свідомості громадян щодо розуміння джерела влади: українці вияви-

лися значно більш відданими демократичному праворозумінню. «На землях 

сучасної України ідеї імперії історично не приживалися» [481]. 

Водночас у більший період історії українців фактично застосовувані 

незахідні (авторитарні) способи адміністративного управління на українсь-

ких територіях вступали у суперечність з волелюбним менталітетом україн-

ців, що призводило до тяжких наслідків у житті України і українців. 

Так, спроба відновити державну самостійність України за царювання 

Петра І [731, п. 7.1] призвела до Батуринської трагедії та руйнувань на інших 

українських землях. В «Історії Русів» повідомляється, що (мовою оригіналу): 

«…Разез-жавшия по [Малороссии] партии воинства Царскаго сжигали и гра-

били все селения без изъятия, и по праву войны, почти неслыханному. Мало-

россия долго тогда еще курилась после пожиравшего ее пламени…» [611, с. 

205]. Історик Т. Чу-хліб [1002] повідомляє про реакцію західної преси на ті 

події. Так, німецька газета «Wochentliche Relation» у номері за 14.09.1709 р. 

писа́ла: «Мазепа – вождь козаків, планував звільнити Україну з-під москов-

ського ярма…». Пізніше французька газета«Gazette de France» повідомляє, 

що «страшний цар жадібний до крові в Україні... Всі мешканці Батурина без 

огляду на вік і стать вирізані, як наказують нелюдські звичаї москвинів». За-

головками на зразок «Уся Україна в крові», «Жінки і діти на вістрях шабель» 

рясніли сторінки інших провідних газет Франції – «Paris Gazette», «Lettres 

Historique» та інших часописів. 

Запорозька Січ, яка була центром спротиву українців союзу з Москвою 

та центром боротьби за незалежність, була жорстко зруйнована 14.05.1709 р. 

російськими військами, а 03.08.1775 р. була юридично ліквідована маніфес-

том Катерини ІІ про ліквідацію Запорозької Січі. 

Дуже цікаво зазначити, що українське населення бувшої царської Росії 
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після більшовицького перевороту жовтня 1917 р. значно слабкіше підтриму-

вало більшовиків, ніж населення власне Росії. Так, у Росії більшовиків підт-

римувало 25 % виборців. В Україні за більшовиків віддали свої голоси бли-

зько 10 % виборців, у той час як за українські партії – 75 % [731, п. 13.1]. 

Українське населення вело з більшовиками запеклу боротьбу. Так, доктор 

історичних наук В. Гусєв повідомляє, що перед третім наступом червоних 

військ на Україну Троцький звернувся з відозвою, де зазначав: «Комуни, чре-

звичайку, продовольчі загони і комісарів зненавидів український селянин до 

глибини душі. В нім прокинувся приспаний сотні літ дух запорожців і гайда-

маків. Цей страшний дух, який кипить і бушує, як сам Дніпро на своїх поро-

гах, велить українцям творити чудеса завзяття. Тільки безмежна довірливість 

і поступливість кожний раз нівечили задоволення українців» [488]. 

Як зазначає експерт С. Немирич, внаслідок внутрішніх чвар Україна 

програла більшовикам війну за незалежність, що коштувало їй надалі міль-

йонів людських життів. Але опір змусив більшовиків визнати існування укра-

їнської нації і створити фіктивно-суверенну державу УРСР [758]. 

Натомість масовий опір більшовицькій навалі тривав до 1921 р., а по-

декуди – і до 1925 р. О. Субтельний зазначає, що лише пославши проти пар-

тизан-селян понад 50 тис. бійців, переважно чекістів, наприкінці 1921 р. бі-

льшовики змогли зламати хребет партизанському рухові. З цього часу вони 

могли стверджувати, що не тільки завоювали Україну й підпорядкували її 

[917]. Натомість, перемозі більшовиків сприяли не тільки силові методи, але і 

політика економічного і культурного компромісів. Зокрема, таким економіч-

ним компромісом був компроміс у вигляді непу. Цей компроміс тоді був 

прийнятий народом, у чому також відіграв свою роль український «менталі-

тет дрібновласницького працьовитого господаря, якому займатися власним 

господарством цікавіше, ніж битися з сусідами»4. 

У період непу, отримавши реманент та якусь худобу, працьовитий 

український незаможник часто перетворювався на середняка. Безземельний 
                                                 

4 Фейсбук А. Бабченка – російського військового журналіста, 
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/557315381035366 
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селянин, отримавши наділ, також переходив в іншу категорію. Що ж до сере-

дняка, то в міру накопичення коштів і знарядь виробництва він автоматично 

перетворювався на «куркуля», існування якого для комуністів взагалі було 

неприпустимим явищем [443, с. 184]. Отже, вийшло так, що у період непу 

влада спочатку використала прагнення українського селянства до ефективної 

праці на власній землі, а потім «зламала хребет» українському селянству. По-

ступово курс на ліквідацію заможних верств села став переважати у практич-

ній діяльності держави. «Полювання на куркулів» швидко трансформувалося 

у «полювання на селянство» взагалі [443, с. 186]. Так, у доповідній записці 

ГПУ від 19.03.1930 р. повідомлялося [755, с. 220]: «З 01.02 по 15.03.1930 р. у 

селах заарештовано 25 тис. осіб, ліквідовано 36 контрреволюційних органі-

зацій, 256 куркульско-терористичних груп, при цьому розстріляно 655 осіб, 

3.673 чол. відправлені в концтабори, 5.800 адміністративно вислані. За дани-

ми на 17.03.1930 р., всього вислано куркульських сімей – 17.602, всього ви-

слано осіб – 88.656». У записці додатково вказувалося, що найближчим ча-

сом з прикордонних районів вишлють ще 15 тис. куркулів. Фактично у пері-

од розкуркулення в Україні ГПУ вело війну проти власного народу, знищую-

чи кращу частину трудового селянства та сільської інтелігенції [652, с. 26; 

755, с. 220 та ін.]. Колишній генерал КДБ О. Нездоля писа́в [755, с. 295], що 

більшовики «тиснули український менталітет». Важливо зазначити, вказував 

автор, що сталінська боротьба проти «агресивного українського дрібнобур-

жуазного націоналізму» з 1928 р. переросла в політичне цькування і репресії 

проти всієї української духовності, національної самосвідомості. Розширен-

ню рамок боротьби з «петлюрівським націоналізмом» сприяло масове обу-

рення українського селянства проти «насильницького околхознювання» і не-

помірно завищених планів хлібозаготівель, що викликали тотальний голод у 

республіці. Дуже важливо підкреслити, що це характерно як для Лівобереж-

ної, так і для Правобережної України, а також і інших етнічних земель украї-

нців [965]. 

Автор визначення «геноцид» та розробник Конвенції ООН про запобі-
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гання та покарання злочинів геноциду (1948 р.), доктор права Р. Лемкін вва-

жав, що винищення українського селянства голодом цілком підпадає під це 

визначення [644]. Лемкін був переконаний у тому, що «українець не є і ніко-

ли не був росіянином. Його культура, його темперамент, його мова, його ре-

лігія – все є інакше… Він відмовлявся від колективізації, приймаючи радше 

депортацію і навіть смерть. Тому було особливо важливо пристосувати укра-

їнців до прокрустового зразка ідеальної радянської людини… Зброя, яку за-

стосовували проти них, є, мабуть, найстрашнішою з усіх – виморювання го-

лодом. Протягом 1932 і 1933 років 5 мільйонів українців померли з голоду; 

від жорстокості, яку 28 травня 1934 року 73-й Конґрес (США) засудив як не-

людську» (цит. за [644]). Цікаво зазначити, що Президент України П.О. По-

рошенко високо оцінив зазначені дослідження Р. Лемкіна [802], а РФ, навпа-

ки, внесла праці вченого у список екстремістських [838]. Отже, маємо очеви-

дні світоглядні розбіжності. 

У цілому український народ не прийняв радянської влади. Як зазначає 

Академік НАН України Б. Данилишин, українці, навіть у рамках СРСР, ма-

буть, майже нарівні з прибалтами, були одними їх самих вільних громадян 

[492]. Російський кінорежисер А. Тігай зазначає, що вони, українці, і в складі 

радянської імперії пружинили хвіст довше всіх – поки розкуркуленням, голо-

домором і війною з «лісовими братами» не було знищено практично чверть 

населення [936]. О. Субтельний зазначає, що з огляду на тривалу традицію 

приватного землеволодіння українці чинили колективізації упертіший опір, 

ніж росіяни [917]. 

У ЗУ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх-

ньої символіки» [206] комуністичний тоталітарний режим 1917–1991 рр. в 

Україні визнано злочинним і таким, що здійснював політику державного те-

рору, яка характеризувалася численними порушеннями прав людини у формі 

індивідуальних та масових вбивств, страт, смертей, депортацій, катувань, ви-

користання примусової праці та інших форм масового фізичного терору, пе-
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реслідувань з етнічних, національних, релігійних, політичних, класових, со-

ціальних та інших мотивів, заподіянням моральних і фізичних страждань під 

час застосування психіатричних заходів у політичних цілях, порушенням 

свободи совісті, думки, вираження поглядів, свободи преси та відсутності 

політичного плюралізму, та у зв’язку з цим засуджено як несумісний з осно-

воположними правами і свободами людини і громадянина (ч. 1 ст. 2 Закону). 

Однак і після отримання Україною незалежності система адміністрати-

вного управління країною не була приведена у відповідність із західним мен-

талітетом українців, що породжувало напругу у суспільстві і, зокрема, поро-

джувало протести і спричинило дві революції (2004 та 2013–2014 рр.). На-

приклад, у Резолюції Європейського Парламенту від 24.05.2012 р. [94] вказа-

но українській владі на «необхідність провести всеохоплюючі реформи, які 

повинні бути запроваджені належним чином для того, щоб Україна могла на-

близитися до європейських норм і стандартів»; наголошено на тому, що 

«зближення України з ЄС повинно базуватися на її відданості цінностям і 

свободам ЄС; що одним із наріжних каменів цих стандартів повинна бути 

незалежна судова система». 

Основною причиною збереження неналежної, з точки зору європейсь-

ких стандартів, моделі управління є її наступність від Російської та радянсь-

кої спадщини. Тобто усі описані вище негаразди системи управління спочат-

ку Російської імперії, а потім і СРСР продовжують безпосередньо впливати 

на організацію влади в Україні. Са́ме у цьому, очевидно, проявляється поми-

лковість твердження Л.Д. Кучми [668] про неважливість факту знаходження 

великої частини східних українських земель у складі Росії. Наприклад, док-

тор юрид. наук Т.П. Мінка вказує, що курс України на євроінтеграцію, а от-

же, на відповідність європейським стандартам правоохоронної діяльності, 

зростання пріоритету загальнолюдських цінностей, утвердження верховенст-

ва права детермінують відхід від радянської моделі охорони громадського 

порядку [725, с. 19]. Ю.Я. Тишкун слушно зазначає, що са́ме номенклатура 

СРСР стала соціально-політичною основою формування сучасної української 
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бюрократії – постноменклатури [942, с. 10]. Провідна роль постноменклатур-

ного чиновництва у владі зумовила консервацію радянських принципів від-

бору кадрів, звичок і традицій, наслідком чого є відчуження бюрократії від 

суспільства [942, с. 11]. Як зазначає відомий український вчений-економіст 

О. Пасхавер, «під її потреби був створений системний негативний відбір бю-

рократії, відбір корупційних "своїх"»5. 

Вже зазначалося вище, що, на думку О. Арестовича, моделі державної 

влади, що склалася в Московії часів її васальної залежності від Золотої Орди 

і далі – в Російській імперії, впливали і продовжують впливати на державне 

управління в Україні [319]. Ці моделі, продовжує далі експерт, є глибоко чу-

жими Україні:ментально, історично, органічно, психологічно. Диктат істори-

чно чужої моделі державного устрою, яка корінням йде в колоніальну залеж-

ність від Москви, є найбільш суттєвими внутрішніми загрозами політичній 

спроможності України та збереження її як незалежної держави [319]. У зга-

даній вище праці [738, с. 112] також звернуто увагу, що традиції всевладдя 

влади, переживши розпад СРСР, благополучно збереглися і перекочували до 

його правонаступників. М. Строєва вважає, що увесь негатив сьогоднішнього 

життя України – родом з радянського минулого (див. додаток Б.4, рядок 24). 

У статті автора [1036] цієї роботи, а також у спільній статті автора з 

Л.М. Бєлкіним [360] та у статті Л.М. Бєлкіна [372] показано, що, зокрема, Ре-

волюція Гідності в Україні (2013–2014 рр.) відбулася внаслідок революційної 

ситуації, що складалася під впливом авторитарних самоправних дій влади, 

яка не рахувалася з демократичними метальними особливостями українців. 

Так, протягом 2010–2013 рр. постійно збільшувалася кількість протестних 

акцій українського населення проти влади [372, 580]. Ще 04.02.2011 р. украї-

нський політолог С. Гайдай зауважував, що «в Україні спостерігається типо-

во революційна ситуація…» [438]. 

У коментарі [794] зазначено, що сьогодні українці борються не за еко-

номічні радості життя, але проти політичної несвободи, проти очевидно кри-

                                                 
5http://obozrevatel.com/blogs/60243-net-reform-eto-propaganda.htm. 
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мінальних осіб у керівництві країни, проти реваншу радянських вовкулаків, 

проти жаху залізних обіймів фашистського сусіда. Люди прагнуть туди, де 

дотримуються права людей. 

Російський політолог С. Белковський наголошує, що зовсім не США 

скинули В. Януковича в лютому2014 р., – Янукович упав тому, що вирішив 

узурпувати всю можливу владу, а українські еліти і взагалі активна частина 

суспільства цього рішуче не захотіли [378]. 

В. Логинов [681] вважає, що Революція Гідності «стала результатом 

са́ме небажання і неможливості для вільного українця жити в тих умовах і з 

тим майбутнім, яке нав'язувалося владою януковичів і азіровихза вказівкою 

Москви». 

Військовий журналіст та експерт П. Шуклінов зазначає, що народну 

хвилю стримували протягом десятків років. Але цивілізаційний вибір зроб-

лено. Падають пам'ятники диктаторам, зникають вулиці вбивцям, руйнують-

ся міфи про народних героїв. Україна повторює шлях Польщі та інших країн 

соцтабору… Україна раз і назавжди розірвала зв'язок з російським минулим і 

повернулася на рейки державності з корінням у Київській Русі. Ми поверну-

ли собі – себе [1024]. 

Експерт С. Швецов [1005] підкреслює, що протистояння в Україні від-

бувається не за етнічно-національною ознакою, а по протистоянню систем 

цінностей. Російська ідеологічна концепція зневажання особистістю на ко-

ристь державності протистоїть концепції особистої свободи і лібералізму. 

Якщо спрощено, то «совок» увійшов у конфлікт зі свободою… 

Таким чином, європейський (а у широкому розумінні) західний вибір 

України є її об’єктивним цивілізаційним вибором, який відповідає традиціям 

і менталітету українського народу. 



49 

 

1.2. Європейське адміністративне право та європейський  

адміністративний простір у контексті європеїзації адміністративного 

права України 

 

У підрозділі 1.1 цієї роботи доведено, що європейський (у широкому 

розумінні – західний) менталітет українців (прагнення свободи, демократії, 

вимоги дотримання пріоритету прав людини, невизнання авторитарної влади 

та високий ступінь самоорганізації) вступає у суперечність з пострадянським 

стилем державного (публічного) управління, що призводить до протиріч та 

трагедій. Зокрема, згаданий вище проф. В.К. Забігайло, попри висловлену 

компліментарність щодо європейського менталітету українців, звернув також 

увагу на несприйняття українською правлячою елітою необхідності рефор-

мувати українське суспільство на засадах створеної співтовариством євро-

пейських держав економічної та політичної моделі [531, с. 233]. На це саме 

вказано і у згаданій вище Резолюції Європейського Парламенту від 

24.05.2012 р. [94]. Отже, для гармонізації відносин української держави та 

українського суспільства необхідно привести систему державного (публічно-

го) управління в Україні до потреб європейського стилю управління, тобто 

європеїзувати цю систему. Зазначене сприятиме як досягненню гармонії все-

редині України між владою та суспільством, так і зближенню України з Єв-

ропою, ґрунтуючись, як це зазначено в Угоді про асоціацію [72], на спільних 

цінностях та поглибленні зв’язку України з політикою ЄС. Зазначене є вимо-

гою українського суспільства: як зазначає Ф. Фукуяма, ті,хто свого часувий-

шли протестуватина Майдан,розуміли,що ЄСявляє собоюінший, більшсучас-

ний, порівняно з російським чи нав’язуваним українським, політичнийре-

жим, і хотіли собі такий же [978]. Слова «хотіли собі такий же» є ключовими 

у розумінні необхідності європеїзації і спростовують заперечення «європеї-

зації» українськими «євроскептиками» у зв’язку із нібито недосяжністю 

Україною членства в ЄС, оскільки для України європеїзація означає прагнен-
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ня до реалізації принципів європейського публічного управління, а не обме-

жену мету членства в ЄС, на що автор звертає увагу у своїй праці [1079]. У 

Посланні до ВРУ 04.06.2015 р. [239] Президент України П.О. Порошенко пі-

дкреслює історичне завдання «глибинної європеїзації України». 

Варто зазначити, що як у відкритих, так і у закритих суспільствах дер-

жавне управління доктринально та нормативно ґрунтується на положеннях та 

правилах адміністративного права. Як зазначено у підручнику [386], адмініс-

тративне право розглядають як сукупність правових норм, що регулюють су-

спільні відносини у сфері державного управління. Його основою є адмініст-

ративне законодавство, що становить систему правових актів, у яких знахо-

дять свій зовнішній прояв адміністративно-правові норми. Воно охоплює ті 

правові акти, що відносяться до управлінської діяльності (виконавчої та роз-

порядчої) [386, с. 24]. У зв’язку із цим цікаво порівняти легітимізовані визна-

чення адміністративного права у відкритих (Україна) та закритих (РФ) сис-

темах, які встановлені у паспортах відповідних спеціальностей (додаток Б.8) і 

тому закріплюють певні доктринальні уявлення. 

Видно, що український паспорт спеціальності орієнтує адміністративне 

право України на правозахисну функцію у відносинах суб’єктів приватного 

права з органами публічного управління, а у РФ – на управлінську, контро-

льну та каральну функції, – однак в обох випадках мова йде про регулювання 

у сфері державно-управлінських відносин. Отже, стиль державного управ-

ління знаходиться «на совісті» адміністративного права, питання європеїзації 

державного (публічного) управління тісно пов’язані з європеїзацією адмініс-

тративного права. Зокрема, І.А. Грицяк[470, с. 12] погоджується, що розвиток 

європейського управління відбувається в умовах постійного впливу на нього 

цілої низки стандартів, закріплених в acquis communautaire, роль яких відіг-

рають неписані джерела права ЄС, і насамперед адміністративного права. У 

звіті СИГМА [513] зауважено, що хочапрояв іконцепціїадміністративногоп-

рава (Verwal-tungsrecht, droit administrativ) різнятьсявідоднієї національноїси-

стеми до іншої, існує можливість домовитися про спільні визначення адміні-
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стративного права як про набір принципів і правил, що застосовуються до 

організації та управління державною адміністрацією, та до взаємин між адмі-

ністрацією і громадянами [513, с. 8]. Окремі аспекти європеїзації українсько-

го адміністративного права розглянуто у статті [1074] автора, а у сфері адмі-

ністративно-правового забезпечення культурних прав громадян – у публіка-

ції [1113]. 

Варто ще раз згадати, що ще 14.06.1994 р. Україною було підписано 

УПС [42], і відтоді було започатковано процес адаптації законодавства Укра-

їни до законодавства ЄС. Однак, як вже згадувалося у вступі, цей процес не 

був дуже вдалим. У дисертаційному дослідженні І.Я. Тодоров (2007 р.) за-

значає, що «інтеграція України до загальноєвропейського процесу відбувала-

ся повільно, з суттєвими протиріччями» [944, с. 12]. У тому ж 2007 році у пе-

редмові до книги [1020] проф. В.Б. Авер’янов зазначав, що попри певний оп-

тимізм схваленої у 1998 р. Концепції адміністративної реформи в Україні, по 

багатьох інститутах ситуація до цього часу змінилася далеко не достатньо; 

запровадження повноцінної системи адміністративної юстиції з огляду на 

політичні, організаційні та фінансові чинники, невиправдано затягується; си-

туація з іншими інститутами адміністративного права до цього часу також не 

вселяє багато оптимізму [1020, с. 5]. З того часу, очевидно, мало що змінило-

ся на краще. У 2016 р. американська газета «Ньо-Йорк Таймс» писа́ла6, що 

якби українські лідери «не були настільки жахливими», то в країні не відбу-

лося б двох революцій. Зазначене свідчить про непростий процес адаптації 

українського законодавства до європейських стандартів і потребує ретельно-

го осмислення. Зокрема, як наголошує Л.Г. Удовика [957], реалізація страте-

гії євроінтеграції можлива на засадах з’ясування реального стану функціону-

вання вітчизняної правової системи в контексті глобалізації та пошуку опти-

мальної моделі розвитку правової системи України у цих умовах. 

Варто також зазначити, що ЗУ від 18.03.2004 р. № 1629-IV в Україні 

затверджено Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 
                                                 

6http://gordonua.com/news/politics/the-new-york-times-kogda-molodye-parni-umirali-za-
ukrainu-ih-glavnokomanduyushchiy-iskal-sposoby-izbezhat-nalogov-127746.html. 
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законодавства Європейського Союзу [189]. Відповідно до цієї Програми, 

адаптація законодавства розглядається як процес приведення законів України 

та інших НПА у відповідність з acquis communautaire. Однак зближення укра-

їнського та європейського права полягає не тільки у формальному прийнятті 

тих чи інших законів чи інших НПА, а у ґрунтовному переосмисленні прин-

ципів правового регулювання і правозастосування. На це, зокрема, звертав 

увагу професор В.К. Забігайло, як це вже згадувалося у вступі [531, с. 235]. 

Аналогічної думки дотримується і проф. В.Б. Авер’янов, зазначаючи, що 

українське адміністративне право протягом тривалого радянського періоду 

існувало в умовах фактично деформованого розвитку, по більшості інститу-

тів істотно відстаючи від світових тенденцій. В результаті склалася така си-

туація, коли базоване на попередній, радянській, моделі українське адмініст-

ративне право перестало відповідати сучасним потребам суспільного розвит-

ку [1020, с. 5]. У 2006 р. проф. С.В. Шевчук [1013, с. 5], нині суддя КСУ, за-

значав, що попри проголошені євроінтеграційні прагнення, в Україні й досі 

переважає східна (азійська) модель розуміння прав людини, що є наслідком 

важкого надбання радянського режиму з тотальним запереченням самостій-

ного юридичного значення цих прав. І.А. Грицяком[470, с. 18] наголошено на 

успадкуванні незалежною Українською державою системи державної влади, 

яка знаходить відображення насамперед в управлінських традиціях, уміннях, 

навичках та інших надбаннях комуністично-радянського типу. Як зазначає 

проф. О. Вишняков [423, с. 145], наближення до європейського права україн-

ської правової моделі має на увазі деетатізацію та «десовєтізацію» правового 

регулювання, про гарантоване обмеження втручання держави у регулювання 

суспільних відносин, тобто йдеться про чітке обмеження владно-публічного 

компонента правового регулювання. І.Я. Тодоров зазначає, що «інтеграційні 

процеси до Європи відбувалися, головним чином, шляхом опанування євро-

пейськими і євроатлантичними цінностями щодо верховенства права та зако-

ну і покращення управління» [944, с. 24]. Л.Г. Удовика [957] вказує, що тран-

сформація вітчизняної правової системи в умовах глобалізації пов’язана не 
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тільки з формальним засвоєнням норм права, але й коригуванням правової 

політики, ідеології, зміною правової свідомості, правової культури тощо, по-

слідовного впровадження нових компонентів (прецеденти ЄСПЛ, міжнародні 

стандарти прав людини, судочинства та ін.). У дисертаційному дослідженні 

[698] йдеться, зокрема, про те, що досвід європейських держав у сфері куль-

тури та його застосування в Україні повинен змінити вітчизняні підходи до 

розуміння призначення культури та ролі держави у її розвитку. 

З теоретичної точки зору юристів-міжнародників, співвідношення між 

міжнародним та національним правом описуються дуалістичною чи моністи-

чною концепцією [497, 717 та ін.]. Дуалістична концепція виходить з того, 

що міжнародне право та внутрішнє право становлять дві самостійні (окремі) 

правові системи, що функціонують автономно у різних сферах, не перебува-

ючи у підпорядкуванні одна одній [497, с. 13; 717, с. 82]. 

Згідно з дуалістичною доктриною, національні суди можуть застосову-

вати міжнародне право лише тоді, коли воно буде або «трансформоване», або 

«інкорпороване» в національне право. До того ж після здійснення такої «тра-

нсформації» чи «інкорпорації» в національне право норми міжнародного 

права можуть бути скасовані чи змінені актом внутрішнього законодавства 

[717, с. 83]. До речі, са́ме дуалізм був характерною рисою міжнародно-

правової доктрини СРСР [497, с. 13; 717, с. 83]. Цей підхід найбільш яскраво 

проявлявся у відмежуванні принципів дотримання прав людини в СРСР, які, 

на думку академіка А.Д. Сахарова [860], суперечили Загальній декларації 

прав людини [1], Міжнародному пакту про громадянські і політичні права [2] 

тощо, від загальновизнаних у міжнародному праві принципів дотримання 

прав людини. Згаданий вище С.В. Шевчук [1013, с. 11] повідомляє, що під 

час укладання Загальної декларації прав людини [1] делегація СРСР зробила 

застереження, що ця Декларація повинна гарантувати основні права з 

обов’язковим урахуванням принципу державного суверенітету; права люди-

ни мають реалізовуватися з урахуванням специфічних економічних, соціаль-

них та національних обставин окремих країн; також необхідно включити до 
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тексту визначення обов’язків громадян щодо їх країни, народу та держави. 

Як зауважують В.Н. Денисов, В.І. Муравйов, радянський підхід у питаннях 

застосування міжнародно-правових норм полягав у тому, що ці норми ство-

рюють права та обов’язки насамперед для держав, тоді як норми національ-

ного права регулюють поведінку фізичних та юридичних осіб [496, с. 548]. 

Цей підхід цілком успадкувала сучасна РФ, прикладом чого є закон, який дає 

Конституційному суду РФ право визнавати неможливим виконання в країні 

рішень міжнародних судів, якщо вони порушують Конституцію РФ [500]. 

Водночас такі рішення не можна назвати несподіваними та спонтанними для 

російської правової реальності. Так, ще у 2012 р. російські автори вказували 

на системні особливостізаконодавства та судової практикиРФякпричини, що 

негативно впливають напроцес реалізаціїактівЄСПЛ [895, с. 166]; на те, що 

такі особливості законодавства породжують становлення специфічної і при-

таманної тільки РФ судової практики, коли, зокрема, суди загальної юрисди-

кції не мають законодавчо закріпленого права посилатися на прецеденти 

ЄСПЛ шляхом їх прямого застосування, такі посилання можливі тільки через 

згадування їх у постановах пленуму Верховного Суду РФ [895, с. 167]; на 

внутрішню незгоду російських органів державної влади з правозахисною 

сутністю рішень ЄСПЛ [895, с. 169]. 

У теперішній РФ навіть доктринально і навіть експертами, яківважаю-

тьсяпрозахідними, заперечується необхідність дотримання норм міжнародно-

го права [895]. Так, академік РАНО. Арбатов стверджує, що «система міжна-

роднихвідносинбудується ненаосновіміжнародно-правових норміінститутів, 

азалежновідреальногорозподілуіспіввідношеннясилпровіднихдержавта їх 

спілок, наявностіунихспільних інтересів» [318]. Тим самим російські вчені 

виправдовують нинішню агресивну політику РФ, спрямовану проти своїх 

сусідів. 

Низка російських авторів, наприклад, Р.Ю. Шульга [1026], зазначають, 

що у РФ на законодавчому рівні створюються перешкоди щодо критики зло-

чинів сталінського режиму, які (перешкоди) подекуди переходять у стан ви-
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хваляння діяльності останнього. Звертається увага, що в РФ визнано кримі-

нально караним так зване поширення завідомо неправдивих відомостей про 

діяльність СРСР у роки Другої світової війни, що фактично спрямоване на 

виправдання«мудрих» дій радянських вождів [1026, с. 96]. У той же час, на-

приклад, у резолюціїПАРЄвід 29.01.2009 р. № 1652 (2009)підкреслено, що 

Європа повинна однозначновідкинути ібеззастережнозасудити усіформидик-

таторських режимів, такі як націонал-соціалізм, фашизмі тоталітарнийкому-

нізм [92]. 

На відміну від дуалізму, монізм передбачає, що національне і міжнаро-

дне право є частинами (підсистемами) однієї спільної системи права. Питан-

ня тільки в тому, яка з цих підсистем має пріоритет [497, с. 13; 717, с. 84]. 

Український законодавець у цілому декларує дотримання принципу 

пріоритету міжнародного права. Так, згідно з ч. 1 ст. 17 ЗУ [194], суди засто-

совують при розгляді справ ЄКПЛ та практику ЄСПЛ як джерело права. Згі-

дно з ч. 2 ст. 8 КАСУ [141], адміністративні суди застосовують принцип вер-

ховенства права з урахуванням судової практики ЄСПЛ. При прийнятті зако-

нів про декомунізацію від 09.04.2015 р. ВРУ суттєво спиралася на документи 

ПАРЄ, ОБСЄ, що детально проаналізовано у статтях [364, 365], а також у 

статті автора [1077]. Такі підходи законодавця є проявом та реалізацією кон-

цепції монізму. 

Л.Г. Удовика [957] вважає, що сучасна вітчизняна правова система має 

відкритий характер, що виявляється у здатності сприймати й відображати зо-

внішні чинники глобального правового розвитку у формі правової адаптації, 

гармонізації, імплементації, стандартизації; спрямованості до правової інтег-

рації та правової інтернаціоналізації. Національна правова ідеологія базуєть-

ся на ціннісних орієнтирах, якими є домінування принципу верховенства 

права, гарантії і захист прав людини, ефективне законодавство, що повинно 

позиціонувати Україну як цивілізовану європейську державу у глобальному 

правовому просторі. 

З цього приводу О.Ю. Татаров також наголошує, що передумовою по-



56 

дальшої інтеграції України до ЄС є потреба гармонізації вітчизняного зако-

нодавства з його орієнтацією на захист прав і свобод громадян, утвердження 

принципу верховенства права [928, с. 585]. В.Г. Уваров погоджується із тим, 

що норми міжнародних правових актів та правотворчі рішення ЄСПЛ підля-

гають застосуванню не тільки в умовах певних прогалин, «білих плям» пра-

вової системи суверенної держави, зокрема, України, але й коли чинні націо-

нальні правові інститути знаходяться у протиріччі з нормами ратифікованих 

Україною міжнародних правових актів та правотворчими рішеннями ЄСПЛ 

[954, с. 97]. 

Розуміння монізму як віддзеркалення цілісності права відповідає кон-

цепції природного права. Як зазначає С.С. Сливка [881, с. 22–23], природне 

право є підґрунтям для наближення національних правових систем до стан-

дартів міжнародного права. Концепція природного права обґрунтовує необ-

хідність, бажаність формувати національне право так, щоб населення світу не 

зазнавало протилежних (крайніх) санкцій за одну і ту саму дію. Адже приро-

дні закони є єдиними на цілий світ, тому людські закони повинні до цього 

також прагнути. 

Один із найбільш відомих представників монізму з погляду школи 

природного права Г. Лаутерпахт7 вважав, що дотримання концепції примату 

міжнародного права над правом національним якнайкраще сприяє забезпе-

ченню прав людини, оскільки міжнародне право втілює в собі моральні цін-

ності та ідеал справедливості, що базується на повазі до прав і свобод люди-

ни [717, с. 84]. 

Варто зазначити, що український конституціоналізм визнає́ концепцію 

природного права як засадничий принцип української правової системи [629, 

1012]. Так, Л.О. Корчевна вважає,що зміст преамбули Конституції України, 

ст.ст. 1, 3, 5, 6, 8, 19, 21, 22 та ін. свідчать про закріплення на конституційно-

                                                 
7Був ініціатором внесення до СтатутуООН пункту про дотримання прав людини,як 

однієї з основоположних цілей цієї організації (див. : Вікіпедія, 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%
BF%D0%B0%D1%85%D1%82,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%88). 
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му рівні природного права і суспільного договору основою сучасного право-

устрою України [629, с. 1]. Отже, природно-правова концепція українського 

конституціоналізму обумовлює готовність сприйняття Україною концепції 

монізму як віддзеркалення природно-правової доктрини. 

Питання переважання міжнародного чи національного права у концеп-

ції монізму вирішується на користь першого у парадигмі дотримання Віден-

ської конвенції про право міжнародних договорів [33]: кожен чинний договір 

є обов'язковим для його учасників і повинен добросовісно виконуватися 

(принцип pacta sunt servanda; ст. 26 Конвенції);учасник не може посилатися 

на положення свого внутрішнього права як на виправдання для невиконання 

ним договору (крім окремих, виключних випадків; ст. 27 Конвенції). Практи-

чну небезпеку підпорядкування міжнародного права національному О. Ме-

режко [717, с. 84] ілюструє тим, що цей «націоналістичний монізм» став ос-

новою націонал-соціалістської доктрини міжнародного права в Німеччині 

часів Третього рейху, для якої межі міжнародного права визначалися волею 

національного законодавця, а саме́ міжнародне право було лише похідним 

зовнішньодержавного права. З іншого боку, як правильно зазначають В.Н. 

Денисов, А.Я. Мельник, визначення статусу міжнародного права у внутріш-

ньому правопорядку держави є, передусім, завданням права національного, а 

не міжнародного [497, с. 16]. Тобто доктринальне і практичне вирішення від-

повідних питань належить адміністративному праву, оскільки знаходиться у 

зоні відповідальності національної публічної адміністрації. 

Як зазначалося вище, український законодавець у цілому готовий до 

сприйняття концепції монізму. Так, згідно зі ст. 19 ЗУ [188], чинні міжнарод-

ні договори України, згода на обов'язковість яких надана ВРУ, є частиною 

національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для 

норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, 

який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, 

ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то засто-

совуються правила міжнародного договору [188]. Отже, у цілому декларуєть-
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ся пріоритет норм міжнародного договору перед нормами внутрішнього за-

конодавства. 

Аналогічні положення містяться, зокрема, і в законах у галузі культури, 

вперше узагальнених у кандидатській дисертації автора [1076, с. 273] (дода-

ток Б.9). У контексті охорони культурних прав громадян законодавство Укра-

їни про культуру у цілому визнає́ пріоритет міжнародних правових норм і 

міжнародних стандартів, хоча в базовому ЗУ «Про культуру» [200], а також у 

двох інших законах [158, 178], наведених у додатку Б.9, норми міжнародного 

права, хоча і визнані частиною українського законодавства, але не вказані як 

пріоритетні. При цьому у ЗУ [158] пріоритет міжнародних норм визнаний у 

специфічній сфері розповсюдження своєї продукції в Україні іноземними ін-

формаційними агентствами. Унікальним як для внутрішнього законодавства 

України є згадка у ЗУ [186] загальновизнаних норм і принципів міжнародно-

го права як правового регулятора у сфері захисту суспільної моралі. 

Водночас питання належного застосування норм міжнародного права, 

особливо, коли норми внутрішнього права тлумачать ті чи інші правила по-

іншому, вирішено вельми незадовільно. Так, по справах, розглянутих ЄСПЛ 

проти України у 2013 р., у 65-ти прийнятих рішеннях (94,2 %) ЄСПЛ конста-

тував принаймні одне порушення ЄКПЛ та у 3-х не знайшов жодного пору-

шення [907]. Узагальнення причин такого стану справ, з урахуванням мірку-

вань, наведених у статті [497], наведено у підрозділі 1.4 цієї роботи. 

Варто зазначити, що імплементація сучасних європейських норм у на-

ціональне право йшла непросто і у класичних європейських національних 

правових системах. Відповідні проблеми досліджено, наприклад, у статті 

[518]. 

Так, Конституція Франції містить положення про примат міжнародного 

права над національним: «Договори або угоди, належним чином ратифікова-

ні чи схвалені, мають після публікації вищу силу над законами...» (ст. 55) 

[614, с. 119]. Але це, безумовно, прогресивне положення протягом тривалого 

часу залишалося мертвою буквою. Початок застосування примату міжнарод-
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ного права відбувається тільки з прийняттям рішення у справі «Ніколо» 

(20.10.1989 р.) Державною Радою Франції (вища інстанція адміністративної 

юстиції), а також рішення у справі «Кавова компанія Жак Вабр» (24.05.1975 

р.) Касаційним судом (вища інстанція загальної юстиції). У 2001 р. Міністер-

ство юстиції Франції констатувало значне незнання ЄКПЛ і навіть ворожість 

до неї практикуючих юристів країни, і це ще більшою мірою стосується 

практики ЄСПЛ [518, с. 185–186]. 

З метою імплементації ЄКПЛ Великобританія пішла на інновацію у 

своєму досить консервативному правопорядку. В 1998 р. в цій країні було 

прийнято Акт про права людини, спеціально покликаний забезпечити пода-

льше здійснення прав і свобод, гарантованих ЄКПЛ. Встановлюється, що за-

конодавство Великобританії має тлумачитися і застосовуватися таким чином, 

щоб воно відповідало стандартам прав людини, викладеним у ЄКПЛ (ст. 3 § 

1 Акта) та у рішеннях, заявах або консультативних висновках ЄСПЛ (ст. 2 § 

1). Крім того, визначається, що дії публічної влади, що суперечать правам, 

закріпленим Конвенцією, є неправомірними (ст. 6 § 1) [518, с. 187]. 

Гальмування впровадження ЄКПЛ у Швеції пов’язано із небажанням 

публічної влади країни надати судам право вільного тлумачення Конвенції, 

що негативно позначиться на «силі уряду». У зв’язку з цим до Конституції 

було введено положення про те, що не можуть прийматися закони або інші 

нормативні акти, які суперечать зобов’язанням Швеції за Конвенцією. Вва-

жається, що такий підхід не означає створення нового джерела права у швед-

ській правовій системі. Таке положення Конституції про особливий статус 

Конвенції означає, що (в цілях тлумачення судами), якщо закон або інший 

нормативний акт суперечить Конвенції, він суперечить і Конституції з усіма 

наслідками цього [518, с. 187]. 

З точки зору забезпечення прав людини, важливо, що у моністичній 

концепції співвідношення між міжнародним та національним правом знахо-

дить визнання міжнародна правосуб’єктність фізичних осіб чи юридичних 

осіб приватного права [717, с. 84], у той час як у межах дуалістичної концеп-
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ції приватні особи можуть бути тільки об’єктами, наприклад, об’єктами захи-

сту гуманітарним правом [717, с. 83], без будь-якого активного впливу. На-

томість з точки зору моністичної концепції, як суб’єкти міжнародного права, 

ці особи отримують можливість самостійно захищати свої права, свободи чи 

інтереси безпосередньо на підставі міжнародно-правових актів. Класичним 

прикладом у цьому розумінні є ЄКПЛ [4], яка гарантує безпосереднє звер-

нення осіб до міжнародного суду (ЄСПЛ) проти держави (у більшості випад-

ків – «своєї», ст. 34 ЄКПЛ). У цих умовах така правосуб’єктність приватних 

осіб стає чинником адміністративно-правових відносин, оскільки тягне за со-

бою регулювання правовідносин між особою та державою (публічною адмі-

ністрацією) з приводу таких можливостей звернення до суду (умови та гаран-

тії звернення до ЄСПЛ; участь держав у процесах, що їх веде ЄСПЛ; умови 

та гарантії виконання рішень ЄСПЛ; умови та гарантії запобігання порушень 

правових позицій ЄСПЛ на майбутнє тощо). 

Аналогічним механізмом захисту індивідуальних прав безпосередньо 

на підставі міжнародно-правових актів можна також вважати запроваджений 

Факультативним протоколом [64] до Конвенції про права інвалідів [63] меха-

нізм індивідуальної скарги осіб або груп осіб, що вважають себе жертвами 

порушення відповідною Державою-учасницею положень Конвенції [63]. 

Україна ратифікувала ці Конвенцію і Протокол без застережень, тобто визна-

ла юрисдикцію Комітету з прав інвалідів приймати й розглядати такі скарги і 

проводити розслідування. Правда, на відміну від ЄСПЛ, Комітет не має пов-

новажень приймати рішення, обов’язкові для виконання Державою (див. та-

кож підрозділ 4.5 цієї роботи). 

Реалізацією моністичної концепції є право ЄС, яке О. Мережко обере-

жно називає найбільш яскравим прикладом неадекватності дуалістичної кон-

цепції [717, с. 83]. У дисертаційному дослідженні [310, с. 4] ЄС визначено як 

організацію з особливою системою права, норми якого мають пріоритет сто-

совно норм національного права держав-членів та безпосередньо регулюють 

відносини між суб’єктами національного права цих держав. Останні мають 
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право безпосередньо звертатися до Суду ЄС з позовом щодо актів індивідуа-

льної дії чи НПА (ст. 263 ДФЄС; тут і далі посилання згідно із [69]) або без-

діяльності (ст. 265 ДФЄС) органів ЄС. Правда, у даному випадку мова, на 

відміну від ЄСПЛ, не йде про позови проти національних органів. Т.К. Харт-

лі [983, с. 351] прямо називає ці відносини адміністративно-правовими у ме-

жах адміністративного права ЄС. У звіті СИГМА [513, с. 17] вказано, що фа-

ктичнопрактика Суду ЄС є основнимджерелом адміністративного права ЄС. 

Велике значення міжнародного права для удосконалення національних 

правових систем полягає у тому, що перше вбирає у себе найкращі демокра-

тичні традиції. На думку С.С. Сливки [881, с. 22–23], для міжнародного права 

притаманна найбільша еволюційність, «відшліфоване» розуміння матеріаль-

ного права. Кожна держава, кожна нація і кожен етнос по-своєму приходять 

до розуміння правового регулювання суспільних відносин, виробляють ори-

гінальні правові процеси. Тому є можливість зіставити альтернативні правові 

варіанти і вибрати найбільш універсальні для усього людства. «Власне наці-

ональнезаконодавствоне можеслужитикритерієм оцінкисамо́госебе» (Ф. Бе-

кон, цит. за [401, с. 23]). Право більше не може створюватися лише держава-

ми самостійно [520, с. 43]. 

До того ж міжнародні правові традиції дозволяють обмежити егоїстич-

ні забаганки національних еліт. Так, проф. Д.З. Мутагіров [737] зазначає, що 

у ворожій державі закони, як правило, є вираженням поточного розуміння 

проблем першими особами апарату влади і управління та приймаються для 

створення видимості правової основи своїм нелегітимним діям. При цьому 

дані «закони» пов'язують тільки пересічних громадян, але не функціонерів 

влади – чиновників. У цьому сенсі С.В. Шевчук [1013, с. 36] звертає увагу на 

перевагу універсального європейського права (спільні цінності, принципи, 

конституційна традиція, етичні зобов’язання, спільна інституційна побудова) 

порівняно з відносною обмеженістю різноманітних правових систем навіть 

європейських країн. Тому С.В. Шевчук пропонує для розуміння універсалі-

зації європейського права відновити поняття ius commune як стародавнього 
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терміна, який позначав переваги у Середньовічній Європі універсального 

римського права як зразка найвищої досконалості і справедливості, що про-

тиставлялося різноманітним місцевим системам права [1013, с. 36]. У цьому 

розумінні механізми і процеси поширення політичногоіструктурного(у тому-

числі – нормативного) впливу «об'єднаної Європи»на нові держави-члени 

об'єднаннята – ширше – надержависусідніхрегіоніврозуміються як «європеї-

зація» [672, с. 50]. Узагальнюючи ці механізми і процеси, І.А. Грицяк[470, с. 

14] вказує, що потреба втілювати в життя законодавство ЄС, і в певних випа-

дках навіть примусово, зумовлювала застосування найрізноманітніших форм 

управлінського співробітництва між суб’єктами управління наднаціонально-

го та національного рівнів, головна роль у якому залишалася за національни-

ми системами державного управління. Виявлення тісної співпраці державних 

службовців різних рівнів держав-членів ЄС, а також між державами та Євро-

пейською Комісією, неформальних партнерських відносин, узгодження під-

ходів для виконання різними системами державного управління міжнаціона-

льних зобов’язань і реалізація в такий спосіб політики ЄС дали змогу встано-

вити тенденцію до запровадження спільних принципів управління й форм 

менеджменту. Са́ме це призвело до створення європейської моделі державно-

го службовця, який став діяти у спільному європейському адміністративному 

просторі. Серед форм європеїзації державного управління в Україні І.А. Гри-

цяк[470, с. 17] виділяє насамперед правову, яка передбачає європеїзацію 

шляхом адаптації законодавства України до законодавства ЄС, і насамперед 

у галузі конституційного та адміністративного права, законотворчого проце-

су. Державна політика щодо цієї адаптації формується не лише як складова 

правової реформи, але й таких реформ, як адміністративна, територіальна, 

судова. Г. Щолокова [1027, с. 34] розглядає процес європеїзації у сфері пуб-

лічного управління як адаптацію до європейських управлінських стандартів. 

Первісно процес європеїзації розглядався як процес переорієнтації на-

ціональних політик на загальноєвропейську політику у межах ЄС [384, 717]. 

Так, перше визначення «європеїзації» запропоновано у 1994 р. Р. Ладрехом 
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(Ladrech) як «поступовий процес, який переорієнтовує напрям та форми 

(внутрішніх) політик до того рівня, коли європейська політична та економіч-

на динаміка стає частиною організаційної (конструктивної) логіки націона-

льної політики та її утворення». Бозель (Borzel) (1999) детальніше зупинився 

на «проникаючій» властивості європеїзації і процесах, завдяки яким: «внут-

рішні політики все більше залежать від європейського формування політи-

ки». Балмер (Bulmer) і Бах (Bach) (2000) розглядають європеїзацію як «вплив 

європейських інтеграційних процесів на національний рівень і, особливо, на 

національну систему органів управління». Останнє визначення відображає 

точку зору, згідно з якою європеїзація – це особливе поняття, ототожнене із 

впливом політичного процесу (тобто європейської інтеграції) і впливом на 

системи управління. К. Радаеллі (Radaelli) (2000) схвалює такі багатовимірні 

властивості і дає визначення європеїзації як «сукупності процесів, завдяки 

яким політична, соціальна і економічна динаміка ЄС стає частиною логіки 

внутрішнього дискурсу, ідентичності, політичних структур і державних полі-

тик» (огляд визначень – за джерелами [384, с. 36; 727, с. 22]). Ці визначення 

мають велике значення для сутності нашого дослідження, оскільки наголо-

шують на тому, що європеїзація, зокрема, європеїзація права – це не просто 

формальне засвоєння європейських правових норм, а засвоєння європейських 

політик у сфері правотворчості, правозастосування (у тому числі міжнарод-

них актів як безпосередньо діючих) та публічного управління. Наприклад, 

І.В. Кравчук [640, с. 5] погоджується, що європеїзація є значно ширшим по-

няттям, ніж гармонізація чи адаптація національного права до права ЄС, 

оскільки воно охоплює не лише правову, а й політичну, економічну, соціаль-

ну, культурну та інші сфери. О. Рудік [844, с. 6–7] вказує, що європеїзація – 

це, зокрема, фундаментальна трансформація громадянського суспільства, по-

літичної культури й моделей поведінки, тобто запровадження демократичних 

традицій та цінностей. 

Важливо зазначити, що вивчення теоретичних засад європеїзації дозво-

ляє обґрунтовано заперечувати запропонованим останнім часом теоріям, 
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перш за все прихильниками збереження тісних зв’язків з Росією, щодо про-

тиставлення європеїзації та євроінтеграції, пропонуючи реалізовувати євро-

пеїзацію без інтеграції і у такому «європеїзованому» вигляді будувати «но-

вий» Євразійський Союз [831]. При цьому пропонується – без євроінтеграції! 

– інтегруватисяз нашими «економічноголовнимипартнерами» – країнамико-

лишнього Союзу, створюючи новийЄвразійський Союз [831]. 

Однак така точка зору щодо «європеїзації» не може бути підтримана, 

особливо щодо України, де, як зазначено вище, європеїзація пов’язана з по-

доланням важкого антиєвропейського надбання минулого, перш за все у сис-

темі публічного управління та адміністративного права. Наприклад, І. Тиш-

кевич стверджує, що «стара система влади в Україні має колосальний запас 

міцності і потроху перемелює в пил усі потуги реформування»8. З іншого бо-

ку, «влада буде гальмувати реформи, якщо США не натиснуть»9. Тому без 

впливу зовнішніх гравців європеїзація неможлива (як зазначено вище, вона і 

з їх впливом йде не дуже активно). Як зазначає проф. О. Вишняков [423, с. 

145], інтеграційне право є інструментом європеїзації України. У сфері публі-

чного управління, зазначає О. Оржель [772, с. 101–102], створення інституцій 

і агенцій, департаментів і відділів, відповідальних за співпрацю з ЄС, збіль-

шення штату працівників, що мають справу з «європейськими питаннями», 

постійно перебувають на зв’язку з наднаціональними інституціями ЄС або 

колегами з інших європейських держав, є проявом європеїзації. Відсутність 

інституційних, правових, управлінських, організаційних трансформацій у 

державі, покликаних створити належні механізми сприяння європейській ін-

теграції, гальмує євроінтеграційний поступ. 

Процеси європеїзації більшість дослідників розглядають у діалектичній 

єдності впливів «зверху» (з наднаціонального рівня на національний) і «зни-

зу» (з національного рівня на наднаціональний), при цьому провідним є пер-

                                                 
8http://hvylya.net/analytics/politics/kak-yatsenyuk-povesil-svoyu-toksichnost-na-

poroshenko.html. 
9 http://newsonline24.com.ua/opasnejshie-illyuzii-poroshenko-ogromnaya-ugroza-dlya-

ukrainy. 
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ший. Зокрема, К. Гетц і Я-Х. Мейєр-Захлінг характеризують європеїзацію як 

процес, під впливом якого держави-члени вимушені проводити реформи для 

адаптації до загального політичного курсу та виконання вимог наднаціональ-

них інститутів ЄС (Goetz, 2008). К. Радаеллі зазначає, що європеїзація – це 

процес формування, поширення та інституціоналізації формальних та нефо-

рмальних правил, процедур, парадигм політики, стилів, способів дії, спільних 

переконань і норм, які спершу були визначені та затверджені під час прийн-

яття рішень в ЄС, а згодом інкорпоровані в логіку внутрішніх дискурсів, осо-

бливих рис, політичних структур та напрямів державної політики держав-

членів. Цей процес являє собою процес поширення цінностей, законодавчих 

норм і практик, а також форм політичного управління не тільки всередині 

ЄС, а й зовні [672, с. 51; 823, с. 11–12; 843, с. 14–23; 844, с. 7; 1025, с. 90; 

1135]. Вивчення європеїзації спрямовано на аналіз «правил гри», що були 

узгоджені між гравцями у процесі інтеграції та впливають на політичні про-

цеси держав-членів ЄС та держав-кандидатів на вступ. Увагу зосереджено на 

внутрішньодержавній політиці в контексті європейської інтеграції [1135]. 

М.А. Шульга зазначає, що у процесі європеїзації відбувається запозичення 

певних інститутів і практик ЄС і впровадження їх державами-членами у свої 

національні політичні системи, причому таке запозичення стосується не по-

літичної системи в цілому, а окремих її елементів, зокрема правил, парадигм 

політики, політичних програм країн-членів і т. п. [1025, с. 90]. Так, в Україні 

в рамках виконання УПС [42] приймалася Державна програма підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та 

євроатлантичної інтеграції України [221] (2003 р.), хоча усвідомлення необ-

хідності даного процесу тривало майже 10 років. У Програмі [254] наголо-

шено, що са́ме реалізація курсу на інтеграцію до ЄС вирішує важливі внут-

рішні проблеми: забезпечує гарантії верховенства права, дотримання прав 

людини, розвиток громадянського суспільства і демократії, побудову соціа-

льно орієнтованої ринкової економіки. 

У дисертаційному дослідженні [772] автор зазначає, що щоденна інтен-
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сивна взаємодія усіх учасників євроінтеграційних процесів, передусім дер-

жав-чле-нів, змушує їх вдаватися до змін на національному рівні: створювати 

інституції для просування європейської інтеграції та координації співробіт-

ництва з європейськими партнерами; готувати фахівців для вищезазначених 

інституцій; адаптувати національне законодавство до європейського; вводити 

нові стандарти виробництва. У такий спосіб поступово, паралельно із євро-

пейською інтеграцією, розгортається європеїзація – зміни, трансформації, 

реформи на національному рівні, що відбуваються в усіх сферах життя під 

впливом європейської інтеграції. Європеїзація у сфері державного управлін-

ня реалізується як запровадження в національну практику управління най-

більш ефективних механізмів, практик і процедур, вироблених або запозиче-

них у процесі взаємодії з європейськими партнерами: державами-членами, 

установами, колегами, з метою пристосування, модифікації національних ін-

ституцій, управлінської практики до умов і потреб європейської інтеграції, 

для досягнення проголошених євроінтеграційних цілей, включаючи згурту-

вання ЄС. Ефективність і результативність такої взаємодії залежить від гото-

вності її учасників дотримуватися певних правил і норм, поділяти єдині цін-

ності та керуватися спільними принципами. Поступово, через узагальнення 

та поширення вищезазначених правил, норм, цінностей і принципів, розви-

ваються та оформлюються стандарти європейського врядування, які полег-

шують взаємодію між учасниками євроінтеграційних процесів і тим самим 

сприяють поглибленню інтеграції і подальшому згуртуванню [773, с. 15]. 

М.М. Гнатовський [453] наголошує на тому, що зближення правових 

систем європейських держав нині пов’язане з діяльністю насамперед регіо-

нальних міжнародних організацій. Звертає увагу, що узгодження національ-

них законодавств бі́льшою мірою здійснюється державами са́ме за допомо-

гою міжнародних організацій [453, с. 72]. Отже, у випадку з Україною або 

такими організаціями будуть західноєвропейські організації, або вакуум від-

сутності таких організацій заповниться чимось на кшталт СНД чи Євразійсь-

кого Союзу. 
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На важливість безпосереднього впливу західних демократій на україн-

ські еліти, перш за все владні, вказують авторитетні діячі. Так, Ф. Фукуямаза-

значає, що США і ЄСнадаютьнедостатню підтримкуздоровимсиламукраїн-

ського суспільства в їх євроінтеграційних прагненнях [978]. Президент Укра-

їни (1991–1994 рр.) Л.М. Кравчук визнає́, що тискзахідних партнерівнаУкраї-

ну з метою прискоренняреформ – позитивнеявище, оскільки суспільство че-

рез йогонеоднорідністьз такою місієюне впорається [641]. Через 2 роки після 

перемоги Революції Гідності знову стає очевидною неспроможність україн-

ської «еліти» самостійно проводити демократичні перетворення. Політичний 

аналітик Т. Загородній вказує, що Україна здійснює такі реформи «під пал-

кою Заходу»10. 

Водночас безперспективність реалізації демократичних прагнень у ме-

жах Євразійського Союзу чи інших союзів східного типу ілюструється, на-

приклад, блокуванням РФ роботи ОБСЄ. «Ми не втрачаємо надії, що ОБСЄ 

повернеться до ефективної роботи... Але за нинішньої Росії це навряд мож-

ливо», – повідомляв функціонер організації у 2015 р. [869]. 

Отже, концепція європеїзації без євроінтеграції є хибною і спрямована 

на консервацію пострадянського стану публічного управління та адміністра-

тивного права в Україні. 

Зокрема, британський історик Т. Гартон-Еш наголошує, що Україна 

потребує реформаційного якоря ЄС, щоб примусити свої еліти до змін. Так 

було з іншими пострадянськими країнами Європи, такими як Польща, Угор-

щина, Словенія, Словаччина та інші. Їх вступ до ЄС прив'язали до неухиль-

ного дотримання умов Копенгагенського договору про розширення від 1994 

р., і за останні два десятиліття це призвело до разючих змін [445]. 

Яскравою ілюстрацією практичної неможливості європеїзації «знизу» 

національного права, особливо у країнах з тривалим авторитарним, у тому 

числі радянським, правлінням, є історія впровадження Україною хоча б міні-

                                                 
10http://hvylya.net/news/digest/savchenko-sposobna-snesti-nyineshniy-politikum-

zagorodniy.html. 
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мальних європейських стандартів у межах своїх зобов’язань перед РЄ, взятих 

при вступі до цієї організації. Стан такої європеїзації майже щорічно розгля-

дався ПАРЄ у межах процедури моніторингу виконання обов'язків і зобов'я-

зань України. Основний зміст цих резолюцій наведено у додатку Б.10. 

Так, у Резолюції [80] зазначено, що за період з 1995 (вступ до РЄ) до 

1999 року Україна самостійно не змогла добитися прогресу у досягненні єв-

ропейських стандартів у національному праві. Не вирішено питання обме-

ження втручання виконавчої влади у сферу компетенції інших влад, не рати-

фіковано Протокол № 6 до ЄКПЛ стосовно скасування смертної кари, держа-

ва не позбавилася тиску на ЗМІ, а також не вирішено загальні питання забез-

печення верховенства права тощо. В подальшому ПАРЄ неодноразово доко-

ряла Україні у відсутності належного прогресу, навіть вимушена була вдава-

тися до попереджень щодо застосування санкцій. Зокрема, ПАРЄ звертає 

увагу, що відповідальність за недотримання Україною зобов'язань, взятих під 

час вступу до РЄ, значною мірою несуть органи влади України, включаючи 

ВРУ. Не бажаючи сумлінно виконувати свої зобов’язання по європеїзації 

українського права, українська влада договорилася до радянської риторики, 

назвавши візити співдоповідачів Моніторингового комітету «втручанням у 

внутрішні справи України» [88]. Зазначене є додатковим підтвердженням ви-

словлених у попередніх підрозділах цієї роботи міркувань щодо невідповід-

ності засобів та методів державного управління в Україні європейській орієн-

тації її народу. 

Натомість досвід свідчить про те, що демократичний контроль «звер-

ху» іноді доречний і до таких країн з більш усталеною, ніж українська, демо-

кратією, як, наприклад, Польща. Коли наприкінці 2015 – початку 2016 рр. у 

цій країні приймалися закони, що були сприйняті європейською спільнотою 

як обмеження демократії та свободи слова, ЄС запровадив розслідування. Як 

зазначив польський експерт М. Заборовський, у ЄС «виникають запитання до 

нинішнього уряду, запущено механізм розслідування, наскільки Польща до-

тримується принципів верховенства права... Важливо, на мою думку, що ни-
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нішній польський уряд веде діалог із ЄС. І чітко представляє свої аргументи. 

Тому ЄС може зрозуміти, чи відбувається в країні щось надзвичайне або не-

конституційне. Утім, польська влада залишається відданою європейській ін-

теграції»11. 

У дисертаційному дослідженні [941] зрозгляду взаємодії міжнародного 

і внутрішнього права у Греції спеціально підкреслено, що для Греції ефекти-

вне застосування норм права ЄС у внутрішньому праві має особливе значен-

ня в тому розумінні, що цей важливий фактор сприяв перетворенню держави 

на державу європейського зразка і входженню її до правового простору ЄС. 

Водночас описані вище теорії європеїзації так чи інакше поєднують 

цей процес із зближенням з політичною та правовою системою ЄС. До речі, 

са́ме у контексті гармонізації з адміністративним правом ЄС європеїзацію 

адміністративного права як вплив європейського правового мислення та пра-

вничої діяльності на національно-державні системи адміністративного права 

країн розглядає Е. Шмідт-Ассманн [1021, с. 37–39]. Водночас європеїзація, як 

засвоєння принципів та підходів європейського мислення, не може обмежу-

ватися тільки орієнтацією на ЄС, як мінімум тому, що на Європейському ко-

нтиненті діє інша потужна праволюдна організація – РЄ, унікальні надбання 

якої са́ме пов’язані з прийняттям і імплементацією ЄКПЛ та функціонуван-

ням ЄСПЛ. Для України це є тим більш важливим, що вона вже є державою-

членом РЄ, і правові акти РЄ, а також рішення ЄСПЛ є обов’язковими для 

України. Вважається також, що слідування вимогам РЄ є важливим чинни-

ком наближення України до стандартів ЄС. Так, у преамбулі Угоди про асо-

ціацію [72] наголошується на відданості сторін дотриманню усіх принципів і 

положень ООН, ОБСЄ, зокрема Гельсінського заключного акта Наради з без-

пеки та співробітництва в Європі 1975 року, заключних документів Мадрид-

ської та Віденської конференцій відповідно 1991 та 1992 років, Паризької ха-

ртії для нової Європи 1990 року, Загальної декларації прав людини ООН 1948 

року та Конвенції Ради Європи про захист прав людини і основоположних 

                                                 
11 Джерело: http://tyzhden.ua/World/157098 
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свобод 1950 року.  

Що стосується взаємозв’язку документів ЄС та РЄ, то він, безперечно, 

має місце. Так, Преамбула ДЄС (тут і далі посилання згідно із [70]) прямо 

пов’язує зобов’язання по цьому договору із забезпеченням основоположних 

прав, визначених Європейською соціальною хартією [22], а це є документ РЄ 

і безпосередньо ґрунтується на ЄКПЛ. Стаття 6 ДЄС містить основні станда-

рти прав ЄС, трьома основами якого є Хартія основних прав [50], ЄКПЛ та 

визнання основних прав в якості загального принципу права ЄС [987, с. 14]. 

Більш докладно питання взаємозв’язку документів ЄС та РЄ розглянуто у 

підрозділі 1.3 цієї роботи. 

З іншого боку, у Стратегії інтеграції України до ЄС [218] вказано, що 

важливим чинником реформування правової системи України слід вважати 

участь України у конвенціях РЄ, які встановлюють спільні для цієї організа-

ції та ЄС стандарти. У Рішенні РНБО від 12.03.2013 р. [860] одним із важли-

вих невідкладних заходів щодо європейської інтеграції України визнанозабе-

зпечення належного виконання в Україні рішень ЄСПЛ. У Плані дій РЄдля 

України на 2011–2014 рр. від 23.06.2011 р. [71] метою вдосконалення механі-

змів ЄСПЛ та дотримання прав людини визнано підвищення рівня європей-

ської культури прав людини в Україні – з огляду на прагнення здобути член-

ство в ЄС чи зміцнити зв'язки з ним. Отже, відповідність вимогам РЄ означає 

також і відповідність стандартам ЄС. На думку А. Пухтецької [823, с. 8–9], 

це, зокрема, означає входження України у так званий європейський правовий 

простір, який прийнято визначати як систему юридичних норм і стандартів, 

вироблених в рамках ЄС, РЄ, ОБСЄ, а також міжнародного та національного 

механізмів їх реалізації у національних правових системах європейських 

держав. Дотримання вимог РЄ як чинник адаптації правової системи України 

до права ЄС було розглянуто автором у її статті [1023]. 

За таких умов прийнятним є визначення європеїзації, запропоноване у 

статтях [384, с. 37; 727, с. 25]: «європеїзація» – це побудова, поширення і ін-

ституціоналізація офіційних і неофіційних правил, процедур, політичних 
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стилів і спільних вигод та норм, які вперше були визначені і консолідовані в 

процесах ЄС та РЄ, а потім включені у логіку українських внутрішніх полі-

тичних структур і державної політики на шляху інтеграції України до ЄС. До 

цих же процесів слід додати ще й процеси, що відбуваються в рамках ОБСЄ, 

яка (організація), на думку М.М. Гнатовського, створила свою організаційно-

правову форму європейської інтеграції [453, с. 42–44]. 

Між тим, європеїзація національного, у тому числі українського адмі-

ністративного права, вимагає визначення, до яких систем права повинна пра-

гнути та система права, яка ставить перед собою за мету європеїзуватися. На 

даний момент в адміністративно-правовій термінології, що вивчає закономі-

рності функціонування адміністративного права в Європі (в широкому розу-

мінні – у країнах західної цивілізації), використовуються поняття «європей-

ське адміністративне право», «європейський адміністративний простір». При 

цьому часто ці питання не тільки не розмежовуються, але й прямо ототож-

нюються (як, наприклад, у звіті СИГМА [513]). Питання співвідношення по-

нять «європейське адміністративне право» та «європейський адміністратив-

ний простір» було розглянуто у публікаціях [1125, 1126] автора. 

Як слушно зазначає А. Пухтецька, термінологічний вираз «європейсь-

кий адміністративний простір» досі не отримав тлумачення у чинному зако-

нодавстві України [823, с. 8]. Зіставляючи різні підходи до визначення цього 

феномена різних іноземних інституцій та авторів, дослідниця робить висно-

вок щодо відсутності єдності з цього приводу [823, с. 17–23]. Отже, з метою 

уточнення дефініцій «європейське адміністративне право», «європейський 

адміністративний простір», їх взаємозв’язку та взаємодії доцільно використа-

ти принцип співвідношення загального та особливого, а са́ме: права у цілому 

та адміністративного права. 

Так, М.М. Гнатовський [453, с. 42–44] послідовно проводить думку про 

те, що не можна ототожнювати поняття «європейське право» та «право ЄС». 

Він зазначає, що на теренах сучасної Європи створено декілька організацій-

но-правових форм європейської інтеграції, серед яких найбільш потужні – 
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три: ЄС, РЄ, ОБСЄ, кожна з яких створила свою правову систему. При цьому 

особливістю правової системи ЄС є надзвичайно динамічний розвиток, що 

дозволяє відокремити її в особливу систему права ЄС. Натомість «європейсь-

ке право» у широкому розумінні М.М. Гнатовський визначає як «європейсь-

кий правовий простір» [453, с. 42]. У своєму дисертаційному дослідженні 

[454] М.М. Гнатовський визначив «європейський правовий простір» як пра-

вову систему, складовими якої є юридичні норми, принципи та стандарти, 

вироблені в рамках регіональних міжнародних організацій (ЄС, РЄ, ОБСЄ), а 

також механізм узгодження на їхній основі національних правових систем 

держав Європи, що охоплює не тільки правові норми, а й правову культуру, 

правову свідомість та уявлення про цінність права. Дослідник вважає, що іс-

торичним прототипом «європейського правового простору було середньовіч-

не ius commune як вироблена постґлосаторами на основі римського права си-

стема норм, спільних для країн континентальної Європи, що узгоджується із 

викладеною вище позицією С.В. Шевчука [1013, с. 36]. 

Широкого значення європейського права, яке не підлягає ототожнен-

ню, зокрема, з правом ЄС, дотримуються В. Муравйов, К. Смирнова. Науко-

вці зазначають, що таке широ́ке розуміння охоплює правовий порядок євро-

пейських організацій і об’єднань, до яких належать ЄС, РЄ, ОБСЄ, Європей-

ська асоціація вільної торгівлі, Західноєвропейський Союз та інші міжурядові 

європейські організації [733, с. 16]. Л.Г. Удовика [957] також вказує на про-

відну роль у трансформації національних правових систем таких інституцій, 

як РЄ, ОБСЄ, ЄС, ПАРЄ, ЄСПЛ, Венеціанська Комісія, Генеральна Дирекція 

з прав людини та верховенства права РЄ. 

Право ЄС та європейське право не можна ототожнювати ще й з огляду 

на складне співвідношення правової системи ЄС та міжнародно-правових 

актів (угод), до яких приєдналися країни-члени ЄС, але не приєднався ЄС у 

цілому [546, 983 та ін.]. Так, відповідно до тлумачення Суду ЄС, якщо між-

народна угода укладена до укладення Договору про ЄС (або у випадку, коли 

угода укладена новою державою-членом до її приєднання), незважаючи на 
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те, що вона не є для Співтовариства обов'язковою, Співтовариство зобов'яза-

не не перешкоджати виконанню державами-членами зобов'язань за цією уго-

дою [983, с. 192–193]. Отже, положення такої угоди реалізуються повз право 

ЄС, через національне право держави, якщо держава дотримується цієї угоди. 

У сфері культури такими угодами можуть бути, наприклад, угоди, укладені 

під егідою ЮНЕСКО.  

Крім того, як зазначається у звіті СИГМА [513, с. 18], важливий вплив 

на правову систему ЄС можуть здійснювати національні правові системи. 

Практика Суду ЄС враховує найкращі надбання таких систем, наприклад, 

принцип «адміністрування через закон», що виник з французького принципу 

рівності (principe de légalité), а також німецької концепції правового характе-

ру держави (Rechts-staatlichkeit), які більш-менш наближені до британської 

концепції верховенства права (rule of law). Слід згадати, що хоча ці три по-

няття і мають різні національні корені, в даний час вони сприяють аналогіч-

ним практичним результатам. Виникнення концепції «справедливого проце-

су» можна простежити у британських і німецьких правових традиціях. У 

цьому розумінні слід вказати, що Е. Шмідт-Ассманн [1021, с. 36] визначає по 

горизонталі (між правничими системами держав) і по вертикалі (між міжна-

родними та наднаціональними європейськими організаціями та державами-

членами цих організацій) шляхи європеїзації адміністративного права. Такі 

особливості правової системи свідчать про наявність спільного правового 

поля, у якому перетинаються норми міжнародного, національного права та 

права ЄС [520, с. 50]. 

Неможливість ототожнення «європейського адміністративного права», 

«європейського адміністративного простору» витікає також і з підсумкових 

результатів Конференції «Європейський адміністративний простір – управ-

ління та диверсифікація», про які повідомляє А. Пухтецька [823, с. 21] і в 

яких зазначено, що «звичайно під європейським адміністративним простором 

розуміють послідовну конвергенцію управлінських (адміністративних) стру-

ктур, процесів та цінностей у єдину модель, а саме – у єдину європейську 
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модель». Це визначення, як зазначається у названих матеріалах дослідження, 

є найуживанішим серед західних дослідників у сфері публічного права. Але 

воно, зокрема, означає, що європейський адміністративний простір – це зага-

льноєвропейська модель, а не модель окремих євроспільнот. 

У цьому сенсі В. Завгородня, визнаючи, що первісно феномен європей-

ського адміністративного простору був притаманний виключно країнам ЄС, 

у наступному перестав обмежуватися рамками ЄС і навіть колом держав-

кандидатів або потенційних кандидатів у члени ЄС. У широкому розумінні 

європейський адміністративний простір є результатом інтернаціоналізації 

публічної адміністрації в Європі, що відбиває єдині або, щонайменше, подіб-

ні тенденції її розвитку в національних державах [532, с. 135]. Йоговизнача-

ють якобласть,в якій існуютьоднаковіадміністративні правила, цінності іпро-

цедури, як свого родуметафоричнуілюстраціюнаборупринципів ікритеріїв, 

стандартів і кращої практикидля адміністрації, орієнтованої на потреби гро-

мадян [532, с. 122].Ю.В. Фомін вважає, що європейський адміністративний 

простір – це система юридичних норм та стандартів, вироблених у рамках 

європейських регіональних організацій, міжнародного та національного ме-

ханізмів їх реалізації у національних правових системах європейських дер-

жав, розроблена з метою однакової реалізації прав громадян та юридичних 

осіб, забезпечення якісного надання адміністративних послуг, регулювання 

відносин між адміністративною системою та громадянами [972, с. 1062]. 

Отже, «європейський адміністративний простір» пропонується розгля-

дати як складову «європейського правового простору», який узагальнює та 

поширює юридичні норми, принципи, стандарти, критерії та процедури, ви-

роблені в рамках міжнародних організацій (ЄС, РЄ, ОБСЄ, ЮНЕСКО та ін.), 

а також механізми узгодження на їх основі національних правових систем 

держав Європи, у сфері публічного управління з метою забезпечення та захи-

сту прав осіб у взаємовідносинах з органами публічної адміністрації на заса-

дах пріоритету прав осіб, орієнтації на потреби громадян та дотримання 

принципів верховенства права. 
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Водночас деякі суттєві особливості правової системи ЄС дозволяють 

говорити про «європейське адміністративне право» як адміністративне право 

ЄС. Так, вище згадувалося, що Т.К. Хартлі [983, с. 351] прямо називає відно-

сини приватних осіб з адміністративними органами ЄС адміністративно-

правовими у межах адміністративного права ЄС. До аналогічної думки при-

ходять автори підручника [441]. Європейське адміністративне право, зазна-

чають автори підручника, в основному, викладено в установчих документах 

ЄС. Воно також ґрунтується на юриспруденції Суду ЄС. При винесенні своїх 

рішень і при визначенні меж та підстав для проведення перевірки актів інсти-

тутів ЄС та країн-учасниць Суд виходить з фундаментальних принципів, які 

служать основою для функціонування правопорядку [441, с. 235–239]. Згада-

ні вище В. Муравйов, К. Смирнова, досліджуючи концепцію acquis 

communautaire у праві ЄС, зазначають, що її особливе значення полягає у то-

му, що вона гарантує гомогенність правової системи ЄС, оскільки базується 

на ідеї неможливості зміни її складових частин у процесі співробітництва з 

іншими суб’єктами міжнародного права. Вона в цілому забезпечує цілісність 

цієї системи та обов’язкове однакове застосування права ЄС в усіх державах-

членах. Зазначено, що такий феномен, як acquis, властивий лише правопо-

рядку ЄС, бо розвинуте тлумачення його дається тільки інститутами ЄС і не 

може застосовуватися до діяльності усіх європейських міжнародних органі-

зацій [733, с. 19]. 

Як зазначено вище, норми системи права ЄС мають пріоритет стосовно  

норм національного права держав-членів та безпосередньо регулюють відно-

сини між суб’єктами національного права цих держав [310, с. 4]. У рішенні 

по справі Van Gend Суд ЄС заявив, що Співтовариство встановлює новий 

правовий порядок, відповідно до якого громадяни, так само як і держави-

учасниці, наділяються відповідними правами і обов'язками, при цьому про-

цедура імплементації законодавства не вважається обов’язковою. Суд ЄС та-

кож зобов’язав національні суди захищати такі права. Суд ЄС, таким чином, 

забезпечив пряму дію права ЄС, яка може розглядатися як двоскладовий 



76 

принцип: право ЄС наділяє правами і обов’язками не тільки держави, а й 

громадян; громадяни можуть звернутися до національного суду для забезпе-

чення цих прав і обов’язків. Це рішення свідчить про те, що Суд ЄС керуєть-

ся необхідністю забезпечити ефективність та уніфікованість права Співтова-

риства [520, с. 73]. 

Новий правопорядок, проголошений у рішенні у справі Van Gend, яким 

право національних держав обмежується на користь ЄС, було утверджене в 

наступних рішеннях Суду ЄС (зокрема, Соstа, Sіmmеnthаl, Fасtоrіаmе). Так, 

Суд встановлював, що правова природа Співтовариства унеможливлює при-

йняття нових національних норм у тій частинні, в якій вони були б несумісні 

з положеннями права Співтовариства. Відтак кожен національний суд зобо-

в'язаний не застосовувати будь-яких національних норм, що можуть переш-

кодити йому запроваджувати права, які надаються фізичним особам правом 

Співтовариства [520, с. 73; 575]. 

Таким чином, право ЄС має специфічні ознаки – прямі дію і застосу-

вання, автономність, верховенство над національним правом держав-членів 

ЄС. Воно стає частиною національного права держав-членів і, таким чином, 

може застосовуватися судами, створювати права і обов’язки для фізичних і 

юридичних осіб [640, с. 5]. Принцип верховенства права ЄС над внутрішньо-

державним правом, сформульований практикою Суду ЄС, включає такі осно-

вні моменти: 1) верховенством користується не тільки первинне, а й вторин-

не право ЄС; 2) верховенствомволодіють також норми права ЄС, які не ма-

ють прямої дії у правопорядках держав-членів; 3) принципи танорми права 

ЄС володіють верховенством порівняно з будь-якими нормами внутрішньо-

державного права, в тому числі конституційними; 4) примат права ЄСвиво-

диться із самої природи Співтовариств і визначається їх особливим специфі-

чним характером; 5) жодні національні законодавчі акти, прийняті в однос-

торонньому порядку, не можуть відмінити дію норм права ЄС [520, с. 8]. 

Якщо ж держава-член ЄС незастосовує правоЄС,передбачене вдирек-

тивахі правилах,то наступаютьважливі правовінаслідки: вважається,що дер-
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жаванесепозадоговірнувідповідальністьвнаслідок їїнезаконноїнездатностіпе-

ренести усвоє законодавстводирективуЄСабозастосуватиправилоЄС.Це єдос-

татніми підставамидля громадянинаподати судовий позовпроти державиз 

вимогоювідшкодувати збитки [513, с. 16].Ці властивості споріднюють такі 

норми з нормами національного права. 

Розглядаючи особливості меж територіальної дії адміністративного 

права, автори звіту СИГМА [513] зазначають, що традиційнотериторієюзас-

тосування адміністративногоправабула територіясуверенних держав [513, с. 

15]. З іншого боку, багато дослідників вважають ЄС квазідержавним утво-

ренням. Так, ще на зорі пострадянських досліджень (1992 р.) проф. Ю.М. 

Юмашев визнавав, що ЄС слід розглядати як об’єднану Європу федераліст-

ського типу [1029, с. 40]. При цьому висловлювалося припущення, що у та-

кому квазідержавному стані Спільнота довго не протримається. Натомість у 

2006 р. І.А. Грицяк[470] зазначав, що згідно з новітніми науковими підхода-

ми, таке міжнародне об’єднання держав, яке має властивості ЄС, кваліфіку-

ється як сучасна конфедерація держав. Інакше кажучи, цілком можливо вва-

жати, що ЄС більшою мірою є державою, ніж не-державою, і має два рівні: 

рівень держав-членів (національний рівень) і рівень союзу держав-членів 

(наднаціональний рівень) [470, с. 3]. Є.В. Пономаренко [795, с. 13] визначає 

ЄС як суспільно-політичне утворення державного типу, побудоване у формі 

конфедерації шляхом об’єднання в його складі незалежних держав за озна-

кою їх європейської ідентичності, що має на меті консолідацію європейської 

спільноти для досягнення загальнозначущих, довгострокових цілей. У дисер-

таційному дослідженні [856, с. 7] обґрунтовано думку стосовно розгляду ЄС 

крізь призму конструкції «федерація національних держав», яка органічно 

поєднує в собі як концепцію федералізму, так і наднаціональної організації. 

Таким чином, ЄС, як квазідержавне утворення, цілком органічно отри-

мує своє адміністративне право. При цьому таке «європейське адміністрати-

вне право» бере участь у формуванні загальних закономірностей та принци-

пів «європейського адміністративного простору». 
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Переходячи до безпосереднього розгляду основних принципів «євро-

пейського адміністративного простору», зокрема, «європейського адмініст-

ративного права», які вироблені правовою практикою і які повинні слугувати 

орієнтиром щодо європеїзації адміністративного права України, слід зазначи-

ти, що у загальній їх сукупності (системі) у провідних закордонних дослі-

дженнях виділяють такі найважливіші принципи: принцип зв’язаності публі-

чної адміністрації законом; принцип пропорційності; принцип юридичної ви-

значеності; принцип захисту законних очікувань; принцип недискримінації; 

право бути вислуханим у процесі прийняття рішення в адміністративній 

справі; принцип відшкодування заподіяної шкоди; принцип рівного доступу 

осіб до адміністративних судів; принцип відповідальності публічної адмініс-

трації [823, с. 26]. 

Проте усі вищезазначені принципи є похідними від основних (фунда-

ментальних) принципів європейського адміністративного простору, якими 

зарубіжні та вітчизняні дослідники вважають: юридичну визначеність (на-

дійність та передбачуваність); відкритість і прозорість; відповідальність; 

ефективність і результативність [823, с. 26]. 

У звіті СИГМА [513, с. 8] вказано на велику кількість принципів адмі-

ністративного права, вироблених Судом ЄС, серед яких визначено основні, 

які повинні застосовуватися, у свою чергу, усіма державами-членами ЄС на 

національному рівні при застосуванні права ЄС, зокрема: принцип адмініст-

рування через закон; принципи пропорційності, юридичної визначеності, за-

хисту законних очікувань, недопущення дискримінації, право бути заслуха-

ним у ході адміністративних процедур щодо прийняття рішень, справедливі 

умови доступу громадян до адміністративних судів, позадоговірна відповіда-

льність державної адміністрації. В узагальненому вигляді виділено такі гру-

пи: 1) достовірність і передбачуваність (правова визначеність); 2) відкритість 

і прозорість; 3) підзвітність і 4) результативність та ефективність. З них мо-

жуть бути виведені інші принципи. 

Т.К. Хартлі [983, с. 143–171] визначив такі принципи права ЄС: пріори-
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тет прав людини (с. 145–155); юридична визначеність (с. 155–161); рівність 

перед законом і судом (с. 161–165); право бути заслуханим (с. 165–166); пра-

во на конфіденційність адвокатської діяльності (с. 166–167); субсидіарність 

(с. 167–170). 

А.Є. Санченко виділяє такі принципи належного управління: верховен-

ство права (часто визначають як надійність та передбачуваність, правомір-

ність або визначеність у рамках закону); відкритість і прозорість; ефектив-

ність і результативність (продуктивність); відповідальність/підзвітність [858, 

с. 205]. 

У статті [429, с. 45] автор виділяє такі головні принципи публічного 

адміністрування ЄС: демократизм і законність; соціальна справедливість та 

рівність громадянина; пріоритет прав людини та громадянина; рівність усіх 

громадян перед законом; гласність; постійне підвищення життєвого рівня 

усіх верств населення; дотримання прав та законних інтересів органів усіх 

рівнів самоврядування, підприємств, організацій, об’єднань громадян; конт-

роль та звітність; ефективність, результативність та доцільність. 

У ст. 41 Хартії основних прав ЄС [49] передбачено такі гарантії щодо 

належного управління: 

1) кожна людина має право на неупереджений, справедливий розгляд її 

справи упродовж розумного строку інститутами та органами ЄС, у тому чис-

лі судовими органами (ст. 47); 

2) це право передбачає, зокрема: право кожної людини висловити свою 

думку, до того як до неї персонально будуть застосовані заходи, які можуть 

спричинити для неї несприятливі наслідки; право кожної людини на доступ 

до матеріалів, які її стосуються, при дотриманні законних інтересів конфіде-

нційності, а також професійної та комерційної таємниці; обов'язок адмініст-

ративних органів мотивувати прийняті рішення; 

3) кожна людина має право на відшкодування Співтовариством шкоди, 

заподіяної його інститутами або його службовцями при виконанні ними своїх 

обов'язків, відповідно до загальних принципами права держав-членів; 
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4) кожна людина може звертатися в інститути ЄС на одній з офіційних 

мов договорів і повинна отримати відповідь тією самою мовою. 

Як вказує А.А. Пухтецька, принципи адміністративного права, сформо-

вані європейськими адміністративними традиціями країн-членів ЄС, доктри-

нальні засади та практика їх застосування повинні бути визнані провідним 

орієнтиром оновлення змісту, значення та системи галузевих принципів ад-

міністративного права України [824, с. 27]. Як практично ці принципи пра-

цюють/не працюють в Україні, буде розглянуто в наступних розділах роботи. 

Е. Шмідт-Ассманн вказує також, що для європейського адміністратив-

ного права характерне розуміння того, що адміністративну дію не можна роз-

глядати тільки під кутом зору публічно-адміністративної діяльності. Для ад-

міністративних дій характерні взаємодія та зворотний зв’язок. Регулювання є 

успішним тоді, коли стимули узгоджено з мотивацією дійових осіб. Виконав-

ча влада діє не як монолітний блок, а як мережа різних організаційно-

структурних підрозділів, якій протистоять не лише окремі особи, а й 

об’єднання, групи та спілки. Тим самим розширюється поле систематики ад-

міністративного права. З одного боку, воно повинне поширюватися на сферу 

внутрішньоадміністративної організації, а з іншого – не випускати з поля зо-

ру явища суспільної самоорганізації [1021, с. 22–23]. Варто зазначити, що 

явища суспільної самоорганізації характерні са́ме для українського суспільс-

тва. Так, О. Арестович [319] зазначає тяжінняукраїнського народудо різних 

формсамоорганізації,крайнім вираженнямякого сталавійськово-демократична 

республіка Запорозька Січ, а найсвіжішим – Майдан, як архаїчнаформанаро-

дного вічев сучасних умовах. 

Таким чином, поняття «європеїзація» адміністративного пра́ва (як і 

пра́ва взагалі) є значно ширшим, ніж адаптація, оскільки європеїзація перед-

бачає не обмежуватися формальним включенням норм права «європейського 

типу» (хоча це теж важливо) у національне законодавство України, а наполе-

гливо впроваджувати європейський стиль правового мислення та європейсь-

ку практику правотворчої й правозастосовної діяльності публічної адмініст-
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рації, побудову, поширення й інституціоналізацію офіційних і неофіційних 

практик, правил, процедур та норм, які визнані й імплементовані у процесах 

публічного управління ЄС та РЄ, інших демократичних інституцій, з ураху-

ванням ролі суспільної самоорганізації та впливу зворотних зв’язків на при-

йняття управлінських рішень. 

 

 

1.3. Нормативні акти європейського адміністративного простору  

у контексті охорони культурних прав громадян 

 

Якщо, як зазначено вище, «європеїзація» адміністративного права – це, 

зокрема, впровадження у діяльність національних публічних адміністрацій 

практик, правил, процедур та норм європейського типу, які визнано й імпле-

ментовано в межах європейського адміністративного простору, то потрібно, 

які мінімум, визначитися із джерелами (писаними носіями) цих практик, пра-

вил, процедур та норм. Розглянемо у цьому розумінні прийнятність поняття 

«джерела права європейського правового (адміністративного) простору». 

Так, О.Ф. Скакун визначає право як систему норм (правил поведінки) і прин-

ципів, встановлених або визнаних державою як регуляторів суспільних від-

носин [878, с. 216]. Джерело права – це спосіб зовнішнього вираження і за-

кріплення цих норм і принципів. З іншого боку, відповідно до позиції 

М.М. Гнатовського [454], наведеної у підрозділі 1.2 цієї монографії, європей-

ський правовий (у тому числі – адміністративний) простір – це правова сис-

тема, складовими якої є юридичні норми, принципи та стандарти. Тому мож-

на за аналогією вважати джерелами права європейського правового (адмініс-

тративного) простору, тобто носіями вказаних норм, принципів та стандартів, 

форми їх зовнішнього вираження і закріплення, які (форми) визнаю́ться в си-

стемі європейського адміністративного простору. Такий підхід підтримується 

і положеннями інших робіт. Так, Г. Фединяк використовує поняття «право 

європейського простору» [970]. Проблематику джерел права європейського 
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адміністративного простору у контексті забезпечення культурних прав гро-

мадян було розглянуто автором у її статті [1070]. 

Водночас для вивчення джерел у сфері забезпечення культурних прав 

громадян треба визначитися із складом цих культурних прав. Як зазначено у 

статті [306], у сучасному міжнародному праві культурні права ще не дістали 

завершеного наповнення. Їх можна визначити лише на основі широкого тлу-

мачення міжнародно-правових документів про права людини і права народів, 

статутів міжнародних організацій, де містяться положення, пов’язані з пра-

вами у сфері культури [306, с. 458]. 

Поняття культурних прав широко дебатується та пропагується сьогодні 

не лише на рівні міждержавних відносин та громадськістю, а й такими авто-

ритетними міжнародними організаціями, як ЮНЕСКО [659, с. 38]. Варто при 

цьому також врахувати, що, як вказано у роботах [659, с. 38; 892, с. 28], куль-

турні права та свободи віднесено до найменш систематизованих, хоча і є над-

звичайно багатогранними за своєю суттю, змістом, формами і гарантами. 

Так, у доповіді ВККР «Наша творча різноманітність» (1996 р.) поставлено 

завдання – створити перелік (invеntorу) культурних прав. Складання переліку 

культурних прав визнано за необхідне й у більш пізньому плані дій з політи-

ки у сфері культури [870], запропонованому ЮНЕСКО (1998 р.). Але поки 

що цю проблему не вирішено. Як зазначає Є. Кузьменко, нині визнає́ться, що 

задовільної класифікації культурних прав, а тим більше їх належної кодифі-

кації, не існує [653, с. 20]. Разом з цим, як зазначено у роботі [395, с. 4], сис-

тематизація конституційних прав та свобод людини і громадянина є базовим 

критерієм щодо визначення адміністративно-правових способів їх захисту. 

Згідно зі ст. 27 Загальної декларації прав людини [1], кожна людина 

має право вільно брати участь у культурному житті суспільства, втішатися 

мистецтвом, а також має право на захист її моральних і матеріальних інте-

ресів, що становить результат наукових, літературних або художніх праць, 

автором яких вона є. За ст. 15 Міжнародного пакту про економічні, соціальні 

і культурні права [3], держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнаю́ть 
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право кожної людини на: участь у культурному житті; користування захис-

том моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з будь-

якими науковими, літературними чи художніми працями, автором яких вона 

є; зобов’язуються поважати свободу, безумовно необхідну для наукових дос-

ліджень і творчої діяльності. У ст. 19 Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права [2] гарантії свободи творчості розглядаються крізь призму 

свободи поглядів. Так, згідно з ч. 1 цієї статті, кожна людина має право без-

перешкодно дотримуватися своїх поглядів. За ч. 2 цієї статті, кожна людина 

має право на вільне вираження своїх поглядів, що включає право поширюва-

ти будь-яку інформацію та ідеї усно, письмово чи за допомогою друку або 

художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір. 

У Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщи-

ни 1972 р. [27] вирішується проблема збереження культурної та природної 

спадщини людства. Згідно зі ст. 4 Конвенції, кожна держава – сторона цієї 

Конвенції зобов'язується забезпечувати виявлення, охорону, збереження, по-

пуляризацію й передачу майбутнім поколінням культурної і природної спад-

щини. У Рамковій Конвенції РЄ про значення культурної спадщини для сус-

пільства 2005 р. [62] збереження культурної спадщини переосмислюється че-

рез права громадян: сторони визнаю́ть, що кожен, поодинці або спільно, має 

право користуватися культурною спадщиною та сприяти її збагаченню 

(ст. 4). 

Отже, цитовані міжнародні документи визначають культурні права як 

комплекс прав громадян на творче самовираження, на захист таких прав і ре-

зультатів творчості, на можливість кожного громадянина користуватися ку-

льтурною спадщиною, брати участь у культурному житті суспільства та на 

користування культурними благами. У кандидатській дисертації автора 

[1076, с. 67] запропоновано авторське визначення культурних прав громадян 

як діалектичної єдності індивідуальних прав особистості на власну творчість 

(творче самовираження) та користування її результатами, можливості досту-

пу до творчості інших у складі культурних надбань нації, держави, світу, та 
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реалізації себе в системі цих надбань. Таке розуміння дозволяє, зокрема, ус-

відомити, що культурні права не завжди є індивідуальними правами, що ви-

магає розроблення особливих механізмів їх захисту. Цілком можливо, що 

той, на чию користь діє відповідна норма публічного права, безпосередньої 

участі у відповідних правовідносинах не бере. Тобто відповідні гарантії ді-

ють не на користь одного конкретного учасника правовідносин, а на користь 

суспільства або його певної частини. Виходячи з цього підходу, автором роз-

роблено систему культурних прав, яка обґрунтована чинним законодавством 

України та розширена на підставі сучасних уявлень про культурні права (до-

даток Б.11) [1076, с. 15; 1112, с. 143–145]. А знаючи склад культурних прав, 

можна скласти систему джерел (актів) європейського правового (адміністра-

тивного) простору щодо забезпечення та захисту визначених прав. 

Як вказано у вступі, підписання Угоди про асоціацію [72] актуалізувало 

адаптацію законодавства України до норм, стандартів і правил, що діють в 

ЄС. Крім того, згідно з ч. 2 ст. 11 ЗУ [199], однією з основних засад 

зовнішньої політики є забезпечення інтеграції України в європейський 

політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в ЄС. 

Отже, європеїзацію українського права, у тому числі адміністративного, слід 

розглядати крізь призму Угоди про асоціацію [72] з ЄС. До того ж зазначимо, 

що згідно з досі чинною Концепцією адаптації законодавства України до 

законодавства Союзу (1999 р.) [246], «адаптація законодавства проводиться з 

метою: розвитку національного законодавства у напрямі його зближення із 

законодавством ЄС та забезпечення високого рівня підготовки в Україні 

проектів актів законодавства; створення правової бази для інтеграції України 

до ЄС» (процитований нормативно-правовий акт). 

Система джерел права, завдання імплементації яких ставиться 

внаслідок підписання Угоди про асоціацію, є складною і багатоступеневою. 

Так, у ст. 6 Угоди вказано, що «Сторони співробітничають з метою 

забезпечення того, щоб їхня внутрішня політика ґрунтувалася на спільних 

для Сторін принципах, зокрема таких, як стабільність і дієвість 
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демократичних інституцій, верховенство права та повага до прав людини і 

основоположних свобод». У цьому розумінні Сторони повинні 

дотримуватися спільних принципів у сфері забезпечення усього спектра прав 

громадян, у тому числі культурних. Однак завдання безпосередньої адаптації 

законодавства України до acquis ЄС ставиться тільки щодо напрямів, 

визначених у цій Угоді, а са́ме: забезпечення вільної торгівлі (ч. 2,d ст. 1 

Угоди); технічне регулювання, стандарти та оцінка відповідності (ч. 2,i ст. 

56); маркування та етикетування (ч. 2,а ст. 58); поштові та кур’єрські послуги 

(ч. 1 ст. 114); фінансові послуги, включаючи банківські, страхові, на ринку 

цінних паперів (ч. 1 ст. 133); транспортні послуги (ст. 138); державні 

закупівлі (ст. 148); законодавство про конкуренцію (ст. 256); охорона 

навколишнього середовища та праці (ч. 2 ст. 290); оподаткування (ст. 353); 

статистика (ст. 355); регулювання інформаційного суспільства і електронних 

комунікацій (ч. 2 ст. 394); рибальство (ст. 410); захист прав споживачів (ст. 

417); громадське здоров’я (ст. 428). Окремі аспекти цих напрямків можуть 

стосуватися і сфери культурних прав громадян. Так, за ч. 3,d ст. 107 ДФЄС, 

допускається відхилення від вимог конкурентного законодавства ЄС заради 

допомоги, що сприяє культурному розвитку та збереженню культурної 

спадщини, якщо така допомога не впливає на умови торгівлі та конкуренцію 

в ЄС такою мірою, що це суперечить спільному інтересу. 

Водночас Угода про асоціацію [72] виходить з того, що з метою досяг-

нення цілей асоціації Сторони повинні дотримуватися міжнародно-правових 

вимог актів не тільки (а можливо, і не стільки) ЄС, скільки інших міжнарод-

них актів. Так, у преамбулі до Угоди заявляється про відданість Сторін до-

триманню усіх принципів і положень Статуту ООН, ОБСЄ, зокрема Гельсін-

ського заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 

р., заключних документів Мадридської та Віденської конференцій відповідно 

1991 та 1992 рр., Паризької хартії для нової Європи 1990 р., Загальної декла-

рації прав людини ООН 1948 р. та ЄКПЛ; зазначено, що Сторони ставлять на 

меті досягнення цілей у рамках ООН, ОБСЄ та РЄ. За ст. 2 Угоди, повага до 
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демократичних принципів, прав людини та основоположних свобод, як ви-

значено, зокрема, в Гельсінському заключному акті 1975 р. та Паризькій хар-

тії 1990 р., а також в інших відповідних документах щодо захисту прав лю-

дини, серед них Загальна декларація прав людини ООН 1948 р. та ЄКПЛ, а 

також повага до принципу верховенства права повинні формувати основу 

внутрішньої та зовнішньої політики Сторін і є основними елементами цієї 

Угоди. За ст. 439 Угоди, Сторони тісно співробітничають у рамках відповід-

них міжнародних форумів/організацій, зокрема ЮНЕСКО та РЄ, з метою, 

inter alia, розвитку культурного розмаїття, збереження і оцінки культурної та 

історичної спадщини. 

Згідно з ч. 1 ст. 158 Угоди про асоціацію, Сторони забезпечують нале-

жне та ефективне виконання зобов’язань за міжнародними договорами у 

сфері інтелектуальної власності, учасниками яких вони є, зокрема за Угодою 

про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, що міститься в До-

датку 1С до Угоди СОТ (Угода ТРІПС12). Положення цієї Глави доповнюють 

та уточнюють права і зобов’язання Сторін згідно з Угодою ТРІПС та іншими 

міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності. Згідно зі ст. 

161 Угоди про асоціацію, Сторони дотримуються: а) ст.ст. 1–22 Міжнародної 

конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організа-

цій мовлення (1961 р.) (Римська конвенція); b) ст.ст. 1–18 Бернської конвен-

ції про охорону літературних та художніх творів (1886 р., з останніми зміна-

ми у 1979 р.) (Бернська конвенція); c) ст.ст. 1-14 Договору Всесвітньої орга-

нізації інтелектуальної власності (ВОІВ) про авторське право (1996 р.) 

(WCT); d) ст.ст. 1–23 Договору ВОІВ про виконання і фонограми (1996 р.) 

(див. також підрозділ 3.4 цієї роботи). 

Отже, Угода про асоціацію є поліструктурним правовим феноменом, 

який передбачає співробітництво не тільки в межах даної Угоди, тобто у ме-

жах ЄС, а й у межах широкого спектра міжнародних організацій і міжнарод-

них договорів, у тому числі діючих на Європейському континенті. Зазначене 

                                                 
12[66]. 
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відповідає зробленим у підрозділі 1.2 цієї роботи висновкам про неможли-

вість ототожнення «європейського права» та «права ЄС», – перше є значно 

ширшим другого. Відповідно викладеному у підрозділі 1.2, система джерел 

права європейського адміністративного простору у контексті забезпечення 

культурних прав громадян може складатися з таких частин. 

По-перше, це джерела у сфері культурних прав громадян безпосеред-

ньо ЄС, що частково розглянуто автором у її статті [1060]. Так, у ст. 6 ДФЄС 

зазначено, що Союз має компетенцією здійснювати діяльність, спрямовану 

на підтримку, координацію або доповнення дій держав-членів, зокрема, у 

сферах: c) культура; d) туризм; e) освіта, професійне навчання, молодь і 

спорт. Питання безпосереднього регулювання відносин у сфері культури ви-

окремлено у спеціальний розділ XIII ДФЄС «Культура», який складається з 

однієї статті 167, а також частково у статті 165 розділу XII Договору «Освіта, 

професійне навчання, молодьіспорт». Так, згідно з ч. 1 ст. 165 ДФЄС, Союз 

сприяє розвитку якісної освіти, заохочуючи співпрацю держав-членів і, якщо 

необхідно, підтримуючи і доповнюючи їх діяльність, повною мірою поважа-

ючи при цьому відповідальність держав-членів за зміст процесу викладання 

та за організацію системи освіти, а також їх культурну та мовну різноманіт-

ність. Згідно зі ст. 167 ДФЄС: 

«1. Союз сприяє розквіту культур держав-членів при повазі їх націона-

льного та регіонального розмаїття, одночасно висуваючи на передній план 

спільну культурну спадщину. 

2. Діяльність Союзу прагне заохочувати співробітництво держав-членів 

і, якщо необхідно, підтримувати і доповнювати їх діяльність у таких облас-

тях: підвищення рівня знання і поліпшення поширення культури та історії 

європейських народів; збереження і захист культурної спадщини, що має єв-

ропейське значення; культурні обміни некомерційного характеру; художня та 

літературна творчість, у тому числі в аудіовізуальному секторі. 

3. Союз та держави-члени створюють сприятливі умови для співпраці з 

третіми країнами та компетентними міжнародними організаціями у сфері ку-
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льтури, зокрема, з Радою Європи. 

4. Союз враховує культурні аспекти у своїй діяльності, що проводиться 

відповідно до інших положень Договорів, зокрема, з метою забезпечити по-

вагу і заохочення розмаїття його культур. 

5. Щоб зробити внесок у досягнення зазначених у цій статті цілей: Єв-

ропейський парламент і Рада… вживають заохочувальні заходи, які виклю-

чають при цьому будь-яку гармонізацію законодавчих та підзаконних актів 

держав-членів; Рада за пропозицією Комісії ухвалює рекомендації». 

Отже, культурний аспект стає важливим аспектом будь-якої діяльності 

ЄС. 

Подальший розвиток питання культури знайшли відображення у Хартії 

основних прав Європейського Союзу (цит. за [50]). Так, у ч. 1 ст. 6 ДЄС, Со-

юз визнає́ права́, свободи та принципи, закладені в Хартії основоположних 

прав Європейського Союзу від 07.12.2000 р. зі змінами, внесеними у Страс-

бурзі 12.12.2007 р., що має однакову з Договорами юридичну силу. Права, 

свободи та принципи Хартії тлумачаться відповідно до загальних положень у 

Розділі VII Хартії, що визначають її тлумачення та застосування, а також з 

належним врахуванням пояснень, зазначених у Хартії, які встановлюють 

джерела цих положень. За таких умов, у Хартії від 07.12.2000 р. знайшли від-

дзеркалення такі основні положення, які стосуються принципів відносин у 

сфері культури: свобода думки, совісті та віросповідання (ст. 10); свобода 

вираження поглядів та свобода інформації (ст. 11); свобода мистецтва та нау-

ки («мистецтво та наукові дослідження вільні від обмежень»; ст. 13); культу-

рне, релігійне і мовне розмаїття (ЄС поважає культурне, релігійне і мовне 

розмаїття; ст. 22). 

Зазначимо, що крім «звичних» для широкого загалу свобод, Хартія за-

хищає також академічні свободи («слід поважати академічну свободу»; 

ст. 13). 

В Угоді про асоціацію 2014 р. питанню культурних прав зазначені у 

спеціальній главі 24 «Культура» у складі 4 статей, а також в окремих статтях 
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у розділах щодо регулювання туризму, освіти, та співробітництва з питань 

громадянського суспільства. 

Так, глава 24 Угоди про асоціацію 2014 р. містить такі положення: 

– сторони зобов’язуються сприяти співробітництву в галузі культури з 

метою покращення взаєморозуміння та розширення культурних обмінів, а 

також мобільності об’єктів мистецтва та митців України та ЄС (ст. 437); 

– сторони заохочують міжкультурний діалог між окремими особами та 

організаціями, які представляють інтереси громадянського суспільства та ку-

льтурних закладів України та ЄС (ст. 438); 

– сторони тісно співробітничають у рамках відповідних міжнародних 

форумів/організацій, зокрема ЮНЕСКО та РЄ, з метою, inter alia, розвитку 

культурного розмаїття, збереження і оцінки культурної та історичної спад-

щини (ст. 439); 

– сторони докладають зусиль для розвитку постійного діалогу в галузі 

культури з метою сприяння розвитку культурної індустрії в Україні та ЄС. 

Задля досягнення цієї мети Сторони впроваджують належним чином поло-

ження Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм куль-

турного самовираження 2005 року (ст. 440). 

Крім того, у сферах регулювання туризму, освіти, та співробітництва з 

питань громадянського суспільства відповідно передбачається: 

– співробітництво у сфері туризму на двосторонньому, регіональному 

та європейському рівнях ґрунтуватиметься на таких принципах: a) повага са-

мобутності та інтересів місцевих громад, особливо у сільській місцевості; 

b) важливість культурної спадщини; c) чітка взаємодія між туризмом та захи-

стом навколишнього середовища (гл. 16, ст. 400); 

– повною мірою поважаючи обов’язки Сторін щодо змісту навчання та 

організації освітніх систем, а також їхнє культурне та мовне розмаїття, Сто-

рони сприяють розвитку співробітництва в галузі освіти, навчання та моло-

діжної політики з метою покращення взаєморозуміння, активізації міжкуль-

турного діалогу та посилення знань щодо відповідних культур (гл. 23, 
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ст. 430); 

– сторони заохочують співробітництво з питань громадянського суспі-

льства з метою, зокрема, забезпечення кращої обізнаності та розуміння щодо 

України в державах-членах ЄС, зокрема її історії та культури (гл. 24, ст. 430). 

Таким чином, як і у ЄС в цілому, положення Угоди про асоціацію у 

сфері культури спрямовані на розвиток культури та міжкультурного діалогу 

як засоби покращення взаєморозуміння між державами та суспільствами та 

зближення держав та народів; розвиток культурного розмаїття, збереження і 

оцінки культурної та історичної спадщини. За даними С. Молчанова, станом 

на 01.12.2004 р. вторинне право ЄС нараховувало 37 актів у сфері забезпе-

чення культурних прав, 14 рішень Суду ЄС у цій сфері [514], за даними на 

початок 2014 р. таких актів ЄС вже налічувалося 64 [797]. 

Тим не менш, цей доробок є значно скромнішим, ніж у РЄ і тим більше 

у ЮНЕСКО, оскільки, як вже зазначалося у вступі, під час створення ЄС ве-

личезна увага акцентувалася лише на політичних, економічних та юридичних 

складових процесу інтеграції, і у значно меншому ступені – на культурних, 

що «батько ЄС» Ж. Монне визнав помилковим [379, с. 3]. Культура з’явилася 

у сфері інтересів ЄС зпочатку1970-х рр. [396, с. 26], що стало результатом 

усвідомлення ролі культури як фундаментальної частини процесу об'єднання 

Європи, як ключового сектора з точки зору своїх численних соціальних, еко-

номічних і політичних наслідків [797]. У1974 р. Європейська комісія прийня-

ла спеціальне рішення про захист культурної спадщини країн – членів Євро-

пейського економічного співтовариства – Рекомендацію державам-членам 

щодо охорони архітектурної та природної спадщини (від20.12.1974 р. 

№ 76/65/ЄЕС) [514]. З моменту утворення ЄЕС у 1957 р. це було перше таке 

юридичне рішення. В подальшому законодавчий орган ЄС – Рада ЄС – при-

йняла низку організаційно-правових документів щодо політики ЄС у сфері 

культури [797]: Резолюцію Наради міністрів культури в рамках Ради від 

13.11.1980 р. про захист європейського архітектурної спадщини; Резолюцію 

Наради міністрів культури в рамках Ради від 13.11.1986 р. про збереження 
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творів мистецтва; Резолюцію Наради міністрів культури в рамках Ради від 

07.06.1991 р. про підготовку керівних працівників у сфері культури; Рішення 

Ради від 17.06.1994 р. про складання плану дій Співтовариства з охорони ку-

льтурної спадщини; Резолюцію Ради від 25.07.1996 р. про вільний доступ до 

культурних цінностей; Резолюцію Наради міністрів культури в рамках Ради 

від 02.04.1998 р. по використанню культурної політики з метою розвитку. 

На основі принципів, викладених у Резолюціях, міністри культури кра-

їн-членів ЄЄ визначили цілі культурної політики, узагальнені в Резолюції від 

02.04.1998 р. та наведені у додатку Б.12 [797]. 

Сформульовані цілі та завдання культурної політики ЄС свідчать у ці-

лому про таке: ЄС визнає́ необхідність співпраці з ЮНЕСКО та виконання її 

рекомендацій як національних зобов’язань країн-членів ЄС; враховує важли-

вість чинника культури для процесу сталого розвитку; передбачає заохочен-

ня участі громадян у культурному процесі як складової частини реалізації 

права на самовираження; визнає́ необхідність захисту культурної спадщини 

та залучення до вирішення цього завдання широких верств громадськості 

(що відповідає визнанню ролі суспільства у прийнятті управлінських рішень 

як складової європеїзації адміністративного права; див. також підрозділ 1.2 

цієї роботи); звертає увагу на забезпечення права на культурно-мистецьку 

освіту як складову культурних прав (див. також додаток Б.11); визнає́ необ-

хідність забезпечення належного рівня фінансування культури та культурних 

програм – виділяти певний відсоток урядового бюджету на ці цілі, інші по-

ложення. 

По-друге, джерелами права у сфері культурних прав є акти, створені 

органами РЄ. Однак, як зазначено у дисертаційному дослідженні [822], про-

блеми охорони та використання культурної спадщини в рамках РЄ у вітчиз-

няній та зарубіжній міжнародно-правовій літературі розкриваються фрагмен-

тарно, а отже, їх дослідження є актуальним як для правової науки в цілому, 

так і міжнародно-правової практики України. 

Ключовою серед документів РЄ у сфері забезпечення прав громадян є 



92 

ЄКПЛ. Згідно з ч. 3 ст. 6 ДЄС, основоположні права, що гарантуються Євро-

пейською Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод і які 

випливають з конституційних традицій, спільних для держав-членів, є зага-

льними принципами права Союзу. І.А. Грицяк [470, с. 12], аналізуючи відда-

ність ЄС та країн-членів ЄС принципам і нормам цієї Конвенції, вважає її од-

ним з основних складників acquis communautaire. М.М. Гнатовський [453], 

простежуючи співвідношення правових систем РЄ та ЄС, приходить до ви-

сновку про наявність об’єктивних зв’язків між цими двома складовими євро-

пейського правового простору як на стадії правотворення, так і на стадії пра-

возастосування. Це додатково підкреслює правомірність постановки питання 

про існування європейського правового простору [453, с. 139]. Т.К. Хартлі 

[983] зазначає, що усі держави-члени ЄС є сторонами ЄКПЛ, і, безумовно, 

усі права, що захищаються ЄКПЛ, захищаються ЄС [983, с. 152]. Норматив-

ним підтвердженням цих позицій є, зокрема, те, що у Хартії основних прав 

ЄС [50] компетенція і цілі, що витікають з ДЄС та ДФЄС, виводяться, зокре-

ма, з ЄКПЛ. М.М. Гнатовський вважає, що са́ме ЄКПЛ, а також Протоколи 

до неї, стали основою Хартії [453, с. 133], – Хартія підтверджує усі права ін-

дивіда, що випливають із спільних конституційних традицій держав-членів 

та їх міжнародних зобов’язань, які витікають, зокрема, з ЄКПЛ, соціальних 

хартій, що прийняті ЄС та РЄ, а також практики Суду ЄС та ЄСПЛ [453, 

с. 134]. 

Статут РЄ [17] орієнтує держави-члени та організацію в цілому на 

пріоритет захисту прав людини. Так, згідно зі ст. 3 Статуту, «кожен член Ра-

ди Європи обов'язково повинен визнати принципи верховенства права та 

здійснення прав людини і основних свобод усіма особами, які знаходяться 

під його юрисдикцією». Відповідно, вважається, що найбільших здобутків 

РЄ досягла у сфері захисту прав людини [799, с. 258], що дало змогу дослід-

никам визначити право РЄ як «європейське право в галузі прав людини» 

[501, с. 2], основою якого справедливо вважається ЄКПЛ. Об’єктом права РЄ 

є права людини, верховенство права, плюралістична парламентська демокра-
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тія, соціальна злагодженість [799, с. 260]. Права́ людини становлять не-

від’ємний компонент права РЄ, як і права́ в цілому. Концепція захисту прав 

людини в Європі утверджувалася поступово й сьогодні не викликає сумнівів. 

Їх існування поза правом і без права неможливе, як і саме право немислиме 

без прав людини [598, с. 3–9]. У наш час питання щодо статусу особи, захис-

ту прав і свобод людини і громадянина стають пріоритетними, що, у свою 

чергу, веде до підвищення необхідності їх уніфікованого регулювання [799, 

с. 261]. При цьому можливість захисту прав приватних осіб забезпечена без-

посередньо для цих осіб, оскільки вони можуть звернутися безпосередньо до 

ЄСПЛ за захистом своїх прав проти національних суб’єктів публічної адміні-

страції. В цьому випадку ці відносини стають безпосередньо адміністратив-

но-правовими, оскільки приватний суб’єкт з’ясовує у міжнародному суді 

стосунки із «своїм» владним суб’єктом. 

Важливий внесок РЄ у справу сприяння правам людини і принципам 

демократії і верховенства закону, а також у розвиток співробітництва в галузі 

культури, визнаний в офіційному документі ОБСЄ – Паризькій Хартії [98]. 

Натомість з початку існування Європейських співтовариств їх установ-

чі договори не містили жодних конкретних положень стосовно прав людини, 

а їх автори не посилалися на потребу захищати основні права і свободи лю-

дини та інші подібні цінності у процесі економічної інтеграції [453, с. 125], 

наголошуючи са́ме на необхідності регулювання економічних відносин. Од-

нак участь усіх держав-членів ЄС у РЄ та їх відданість дотриманню прав лю-

дини так чи інакше поставило питання дотримання прав людини, зокрема 

ЄКПЛ. Тому правопорядок стосовно прав людини, заснований на ЄСКЛ, ор-

ганічно вплітається у правопорядок ЄС [453, с. 124], перш за все завдяки 

тлумаченню з боку Суду ЄС. 

Так, у 1969 р. Суд ЄС визначив, що, розглядаючи основні права люди-

ни, які підлягають захисту, він враховуватиме міжнародні договори із захис-

ту прав людини, зокрема ЄКПЛ. У 1977 р. Європейський Парламент, Комісія 

та Рада прийняли спільну декларацію, в якій наголосили на першорядному 
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значенні, яке вони надають захисту основних прав згідно з ЄКПЛ. У 1992 р. у 

ст. F2 Маастрихтського договору було закріплено, що Союз поважає основні 

права, гарантовані ЄКПЛ та конституційними традиціями держав-членів, як 

загальні принципи права Співтовариства. До Амстердамської угоди 1997 р., 

одна з основних цілей якої – підвищення рівня захисту прав людини, були 

додані відповідні декларації та протоколи, які фактично містили велику кіль-

кість конкретних положень із захисту основних прав та свобод людини [453, 

с. 123–124]. 

Суд ЄС у низці випадків посилався на ЄКПЛ. У справі C-4/73 Nold v. 

Commission (1974 р.) Суд ЄС вирішив, що хоча ЄКПЛ не є складовою права 

ЄС, її положення повинні виконуватися. Тому будь-які заходи, ухвалені в 

межах ЄС, не будуть дійсними, якщо вони суперечать ЄКПЛ [521, кн. 1, 

с. 291]. 

Наступним кроком у визначенні співвідношення права РЄ з правом ЄС 

стало рішення Суду ЄС у справі Rutili. Незважаючи на те, що позивач посла-

вся на низку індивідуальних прав, визнаних в актах ЄС, Суд ЄС вирішив роз-

глядати зазначені права як особливий прояв більш загальних основних прин-

ципів права ЄС, що, у свою чергу, закріплені у ЄКПЛ та протоколі до неї. 

Наразі ставиться питання про безпосереднє приєднання ЄС то РЄ [521, 

кн. 1, с. 290–302; 987, с. 14–27 та ін.]. 

Обов'язковою умовою розгляду заявки будь-якої держави про вступ до 

ЄС є дотримання нею прав і свобод людини, визначених ЄКПЛ. Більше того, 

для реалізації прагнення зацікавленої країни відповідати Копенгагенським 

критеріям забезпечується надання додаткової цільової допомоги в рамках си-

стемного тристороннього співробітництва між РЄ, ЄС і цією зацікавленою 

країною, що, наприклад, для України передбачалося Планами дій РЄ для 

України на 2008–2011 рр. [67] та на 2011–2014 рр. [71]. Тому можна ствер-

джувати про опосередкований внесок ЄС у створення загальноєвропейського 

правового простору у галузі прав людини [453, с. 124]. Більше того, з розвит-

ком Співтовариств сфера їхньої компетенції поширилася на такі галузі, як 
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охорона навколишнього середовища, захист прав споживачів, культура, осві-

та і наука [453, с. 127]. Зокрема, РЄ розробила цілу низку актів у сфері забез-

печення культурних прав громадян: «Європейська культурна конвенція» 

(1954 р., приєднання України – 1994 р.), «Європейська Угода про захист те-

лерадіомовлення» (1960 р.), «Конвенція про охорону дикої флори та фауни і 

природних середовищ існування в Європі» (1979 р.), «Європейська деклара-

ція стосовно завдань у галузі культури» (1984 р.), «Конвенція про охорону 

архітектурної спадщини Європи» (1985 р.), «Європейська Конвенція про пра-

вопорушення, пов’язані з культурною власністю» (1985 р.), «Європейська 

Конвенція про спільне кінематографічне виробництво» (1992 р.), «Європей-

ська Конвенція про охорону археологічної спадщини (переглянута)» (1992 

р.), «Європейська ландшафтна Конвенція» (2000 р.), «Європейська конвенція 

про захист культурної спадщини у формі аудіо-, відеотворів» (2001 р.), «Про-

токол до Європейської конвенції про захист аудіовізуальної спадщини, про 

захист телевізійної продукції» (2001 р.), «Рамкова конвенція Ради Європи 

про значимість культурної спадщини для суспільства» (2005 р.), Рекоменда-

ція 1216 (1993) ПАРЄ «Про європейськукультурну співпрацю» (1993 р.), Ре-

комендація 1299 (1996) ПАРЄ «Про європейськукультурну співпрацю: діяль-

ністьЄвропейськогоСоюзутавідносинизРадоюЄвропи» (1996 р.), Рекоменда-

ція 1506 (2001) ПАРЄ «Свобода слова та інформації в засобах масової інфор-

мації в Європі» (2001 р.), Рекомендація R (86) 16 Комітету Міністрів Ради 

Європи «Про музичну освіту» (ухвалена Комітетом Міністрів 04.12.1986 р. 

на 402-му засіданні заступників міністрів), Резолюція (95) 38 «Про стратегію 

Ради Європи в галузі культури» (прийнята Комітетом міністрів 07.12.1995 р. 

на 551-му засіданні заступників міністрів), Рекомендація R (2000) 13 Коміте-

ту Міністрів країнам-членам щодо Європейської політики доступу до архівів 

(ухвалена Комітетом Міністрів 13.07.2000 р. на 717-му засіданні заступників 

міністрів) тощо.  

За даними С. Молчанова, станом на 01.12.2004 р. нараховувався 221 акт 

РЄ у сфері забезпечення культурних прав, 74 рішення ЄСПЛ, що віднесені С. 
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Молчановим до цієї сфери [514]. 

Серед вказаних документів можна виділити загальнокультурні («Євро-

пейська культурна конвенція» [20], «Європейська декларація стосовно за-

вдань у галузі культури» [30], Резолюція (95) 38 «Про стратегію Ради Європи 

в галузі культури» [78], Рекомендація 1216 (1993) ПАРЄ «Про європейську 

культурну співпрацю» [114], Рекомендація 1299 (1996) ПАРЄ «Про європей-

ську культурну співпрацю: діяльність Європейського Союзу та відносини з 

Радою Європи» [117]) та галузеві (що регламентують міждержавні відносини 

у конкретних галузях культури). Так, Конвенція [20] розглядає національну 

культурну спадщину країн як частину загальноєвропейської спадщини, а 

обов’язок країн охороняти цю спадщину – обов’язком охороняти культурну 

спадщини Європи у цілому, сприяти взаємному засвоєнню культур інших 

країн. Зокрема, Конвенція [20] передбачає: 

– кожна Договірна Сторона вживає відповідних заходів для збереження 

свого національного внеску до загальної культурної спадщини Європи і 

сприяння його збільшенню (ст. 1); кожна Договірна Сторона розглядає пред-

мети, які мають культурну цінність для Європи і які передаються під її на-

гляд, як складову частину загальної культурної спадщини Європи, вживає 

відповідних заходів для їхнього збереження і забезпечує розумний доступ до 

них (ст. 5); 

– кожна Договірна Сторона у міру можливості: a) заохочує вивчення 

своїми громадянами мов, історії і культури інших Договірних Сторін і надає 

цим Сторонам можливості для сприяння такому вивченню на її території, і b) 

докладає зусиль для сприяння вивченню своєї мови або своїх мов, історії і 

культури на території інших Договірних Сторін і надає громадянам цих Сто-

рін можливості для такого вивчення на її території (ст. 2); 

– Договірні Сторони проводять взаємні консультації в рамках Ради Єв-

ропи з метою здійснення спільних дій, які сприятимуть культурним заходам, 

що становлять інтерес для Європи (ст. 3); 

– кожна Договірна Сторона у міру можливості сприяє пересуванню 
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осіб та предметів, що мають культурну цінність, і обміну ними (ст. 4). 

У Конвенції [30] сформульовано загальні принципи культурного спів-

робітництва в Європі. Зокрема, ці принципи виходять з того, що головною 

метою європейських суспільств є надання кожному можливості особистої 

самореалізації в атмосфері свободи та поваги прав людини. Така самореалі-

зація пов'язана з культурою, яка разом з іншими чинниками є суттєвим фак-

тором гармонійного розвитку суспільства. Систематизація принципів культу-

рного співробітництва в Європі відповідно до Конвенції [30] наведена у до-

датку Б.13. 

Звертає на себе увагу наголос на гарантіях свободи, у тому числі сво-

боди самовираження, а також сприяння участі у суспільному житті, останнє 

віддзеркалює, зокрема, зазначений у підрозділі 1.2 цієї роботи такий аспект 

європеїзації адміністративного права, як зворотний вплив суспільної самоор-

ганізації на прийняття рішень публічного значення. 

Тему свободи та культурної спільності нової Європи продовжено у Ре-

золюції (95) 38 «Про стратегію Ради Європи в галузі культури» [78], де ви-

значаються пріоритетними такі завдання культурного співробітництва: спри-

яння демократичним цінностям і правам людини відповідно до загального 

культурного підходу; встановлення атмосфери довіри і взаємної поваги між 

народами та спільнотами; розвиток відчуття культурної спільності нової Єв-

ропи в багатстві її різноманітностей. 

У Рекомендації 1216 (1993) ПАРЄ «Про європейську культурну спів-

працю» [114] зазначено, що не тільки захист прав людини і плюралістична 

демократія, а й культурне співробітництво належить до основних сфер діяль-

ності РЄ. Крім того, саме́ культурне співробітництво може підвищити рівень 

захисту прав людини і зміцнити демократію. Наголошується, що РЄ є не 

єдиною організацією, що займається питаннями культурного співробітництва 

в Європі. На додаток до регіональних організацій, найбільш значущими є та-

кі: ЮНЕСКО, Організація європейського культурного розвитку (OECD – 

(ОЕКР) (Organisation of European Cultural Development) і, після підписання 
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Маастрихтського договору, ЄС. Існує постійна необхідність координувати 

даний вид діяльності. 

У Варшавській декларації Третього саміту глави держав і урядів дер-

жав-членів РЄ (2005 р.) [60] міститься заклик до РЄ: зміцнювати свої відно-

сини з ЄС таким чином, щоб кожна організація у своїй діяльності враховува-

ла б досягнення і майбутню діяльність з розробки стандартів як РЄ, так і ЄС; 

розширювати співпрацю з ЄС в області прав людини і основних свобод, 

сприяти плюралістичній демократії і верховенству закону; зміцнювати спів-

робітництво з ЄС в областях, що становлять взаємний інтерес, зокрема, в об-

ласті права, культури, молоді і в соціальній сфері. 

Рекомендація 1299 (1996) ПАРЄ «Про європейську культурну співпра-

цю: діяльність Європейського Союзу та відносини з Радою Європи» [117] 

спеціально розглядає питання культурного співробітництва між РЄ та ЄС. В 

Рекомендації, зокрема, зазначено, що комітети з культури ПАРЄ і Європей-

ського Парламенту мають схожу область компетенції, яка, на додаток до ку-

льтури й освіти, включає в себе сферу молоді, спорту і ЗМІ. Компетенція для 

культурного сектора була предметом суперечок з моменту створення ЄЕС у 

1957 р. Після прийняття Маастрихтського договору 1992 р. цю компетенцію 

було визнано для ЄС на умовах субсидіарності. З цього моменту участь ЄС в 

європейському культурному співробітництві стала «значною». Міжнародний 

аспект діяльності ЄС в галузі культури також зріс. Практично в усіх зонах 

існують не тільки потенційні проблеми, але і можливості для подальшої 

співпраці. В усіх цих сферах співробітництво може мати величезну користь 

від значних додаткових ресурсів, які ЄС може залучити в культурний сектор. 

В Рекомендації 1299 (1996) зазначено, що ПАРЄ також намагається 

встановити контакти з Європейським Парламентом. Асамблея сподівається, 

що в майбутньому на цьому рівні співпраці буде приділено більшу увагу. 

Тому Асамблея рекомендує Комітету Міністрів, зокрема: розвивати європей-

ське культурне співробітництво гнучким чином, разом з ЄС, в розумній і 

прагматичній комбінації місцевих, регіональних, національних, міжурядових 
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та міжнаціональних ініціатив щодо культурної діяльності та застосовувати 

принцип субсидіарності для визначення відповідного рівня; запросити Раду 

Міністрів ЄС та її спеціалізовані комітети з культури та освіти до тіснішої 

участі в розвитку майбутньої співпраці разом з Комісією та Європейським 

Парламентом; повторити своє запрошення для ЄС приєднатися до Європей-

ської культурної конвенції; включити розробку і фінансування європейського 

культурного співробітництва у число питань для обговорення на пропонова-

ному другому саміті РЄ. 

У Резолюції (95) 38 «Про стратегію Ради Європи в галузі культури» 

[78] Комітет Міністрів РЄ зобов'язується постійно шукати шляхи співробіт-

ництва, партнерства і спільного фінансування культурної діяльності разом з 

іншими міжнародними організаціями, зокрема з Європейським Союзом (Роз-

діл VIII). 

Розгляд галузевих документів РЄ буде здійснено нижче, в межах відпо-

відних тематичних розділів та підрозділів. 

Особливу групу документів РЄ, що стосуються відносин у сфері куль-

тури, являють документи щодо оцінки тоталітарного минулого Європи, у то-

му числі щодо ставлення до пам’яток, залишених тоталітарним комуністич-

ним режимом [364, 365]. До таких документів слід віднести резолюції ПАРЄ 

№ 1096 (1996) від 27.06.1996 р. щодо ліквідації спадщини колишніх комуніс-

тичних тоталітарних режимів, № 1481 (2006) від 26.01.2006 р. щодо необхід-

ності міжнародного засудження злочинів тоталітарних комуністичних режи-

мів, № 1495 (2006) від 12.04.2006 р. щодо боротьби з відродженням нацист-

ської ідеології, № 1652 (2009) від 29.01.2009 р. щодо ставлення до 

пам’ятників, що мають суперечливу історичну інтерпретацію у державах – 

членах РЄ, Рекомендацію № 1859 (2009) від 29.01.2009 р. Комітету Міністрів 

щодо ставлення до пам’ятників, що мають суперечливу історичну інтерпре-

тацію у державах – членах РЄ. При цьому в резолюції № 1652 (2009) ПАРЄ 

«вважає за необхідне» провести розмежування між військовими поховання-

ми, з одного боку, і пам'ятниками перемоги, зведенимидляпрославленнятота-
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літарнихрежимівабоколишніхокупаційнихсилабо, принаймні, тих, що сприй-

маються такими більшістю населення –з іншого. При цьому у Рекомендації 

№ 1859 (2009) таке розмежування визнано за доцільне здійснювати з ураху-

ванням архівних даних та у контексті забезпечення доступу до архівів, відпо-

відно до згаданої Рекомендації R (2000) 13 Комітету Міністрів країнам-

членам щодо Європейської політики доступу до архівів. Зазначені позиції 

враховано при прийнятті декомунізаційних законів України, що буде розгля-

нуто у розділах 3, 4 цієї роботи. 

Що стосується рішень ЄСПЛ, то, відповідно до переліку, наведеного С. 

Молчановим [514], переважна більшість таких рішень стосується захисту 

права на самовираження (ст. 10 ЄКПЛ) (Далбан проти Румунії, Вілль проти-

Ліхтенштейну, Фельдеке проти Словаччини, Асоціація Екін проти Франції, 

Лопес Гомесда Сільва проти Португалії, Блада Тромсо і Стенсас проти Нор-

вегії тощо). Крім того, окремі рішення стосуються захисту права власності у 

сфері культури (протокол № 1 до ЄКПЛ), як наприклад, Святі монастирі про-

ти Греції (таке право зазначене, наприклад, у додатку Б.11). Правда, до цієї 

категорії справ С. Молчанов відносить і справи ЄСПЛ у сфері свободи дум-

ки, совісті і релігії (ст. 9 ЄКПЛ), що у даній роботі не розглядається як скла-

дова культурних прав. 

По-третє, як зазначає С.С. Птуха, діяльність РЄ у сфері охорони та ви-

користання культурної спадщини на регіональному рівні послідовно допов-

нюють ОБСЄ та інші міжнародні організації, що координують співробітниц-

тво держав-членів у налагодженні міжкультурного діалогу між ними. Зокре-

ма, ОБСЄ видала низку документів у сфері культурних прав: Заключний Акт 

Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі (1975 р.), Паризька Хар-

тія для нової Європи (1991 р.), Документ Краківського симпозіуму з питань 

культурної спадщини держав-учасниць ОБСЄ (1991 р.) (відповідно до пере-

ліку, наведеному в Угоді між Урядом України і Урядом Республіки Польща 

про співробітництво в галузі культури, науки і освіти від 20.05.1997 р.). а та-

кож Документ Копенгагенської наради Конференції з людського виміру    
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ОБСЄ (Копенгаген,29.06.1990 р.). Ключовими положеннями цих документів 

є повага до прав людини і основних свобод, включаючи свободу думки, сові-

сті, релігії і переконань, для усіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії, а 

також переконання у тому, що культурні обміни та співробітництво, вивчен-

ня та повага до культурної спадщини інших народів сприяють кращому взає-

морозумінню між людьми і між народами та сприяють таким чином зміцнен-

ню злагоди між державами. 

У Заключному Акті 1975 р. [96] Держави-учасниці заявили, що вони 

будуть заохочувати і розвивати ефективне здійснення громадянських, полі-

тичних, економічних, соціальних, культурних та інших прав і свобод, які ви-

пливають із гідності, властивої людській особистості, і є суттєвими для її ві-

льного і повного розвитку. Зокрема, співпраця і обміни в галузі культури пе-

редбачають: розширювати і покращувати на різних рівнях співробітництво і 

зв'язки в галузі культури; вживати в межах їх компетенції на дво- і багатос-

торонній основі належні заходи, спрямовані на більш широке і повне взаємне 

ознайомлення їх народів з досягненнями в різних галузях культури; сприяти 

більш повному взаємному доступу усіх до досягнень – творів, досвіду, вико-

навського мистецтва – в різних областях культури їх країн і з цією метою 

вживати можливих зусиль відповідно до їх компетенції, зокрема, сприяти 

при повному врахуванні міжнародних конвенцій з авторського права, в яких 

вони беруть участь, міжнародним контактам і зв'язкам між авторами та вида-

вництвами, а також іншими установами культури, маючи на увазі більш пов-

ний взаємний доступ до досягнень культури; сприяти відповідними засобами 

розвитку контактів і співпраці в різних областях культури, зокрема, між тво-

рчими працівниками і діячами культури; заохочувати пошуки нових областей 

і форм культурного співробітництва, сприяючи з цією метою укладанню між 

зацікавленими сторонами, де це необхідно, відповідних угод та домовленос-

тей. 

Крім того, Держави-учасниці приділили велику увагу міжнародному 

туризму, який сприяє розвитку взаєморозуміння між народами та ознайом-
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ленню з досягненнями інших країн у різних областях, а також економічному, 

соціальному та культурному прогресу. Держави-учасниці вважають, що ту-

ризм сприяє отриманню більш повного знання про життя, культуру та істо-

рію інших країн, зростанню взаєморозуміння між народами, поліпшенню ко-

нтактів і більш широкому використанню дозвілля. Такий підхід є предтечею 

наступних положень, зокрема, і цитованих вище документів ЄС (наприклад, 

ДФЄС, Угоди про асоціацію 2014 р.) щодо зв’язку культури і туризму. 

У Документі Копенгагенської наради Конференції з людського виміру 

ОБСЄ [97] Держави-учасниці підтвердили переконаність у тому, що заохо-

чення економічних, соціальних і культурних прав, а також громадянських і 

політичних прав має першорядне значення для забезпечення людської гідно-

сті та реалізації законних сподівань кожної людини. 

В Паризькій Хартії [98] підкреслено відданість Держав-учасниць сво-

боді творчості, а також захисту і розвитку нашої культурної та духовної спа-

дщини в усьому її багатстві та розмаїтті. 

За наслідками Краківського симпозіуму з питань культурної спадщини 

держав-учасниць ОБСЄ [99] Держави-учасниці наголосили на взаємозалеж-

ності між культурним життям і добробутом своїх народів. Держави-учасниці 

особливо підкреслили, що повага до прав людини й основних свобод є необ-

хідною умовою всебічного розвитку культурної творчості. Державні та гро-

мадські органи будуть утримуватися від посягань на свободу мистецької тво-

рчості, свободу мистецького и культурного самовираження. Держави-

учасниці висловили своє глибоке переконання в тому, що культурна спадщи-

на кожної з них є невід'ємною частиною їхньої цивілізації, пам'яті та спільної 

історії, яку необхідно передати майбутнім поколінням. Вони підкреслюють 

необхідність координації заходів міжнародних організацій и установ, таких 

як Рада Європи и ЮНЕСКО, з метою сприяння всебічному розвиткові куль-

турного співробітництва між державами-учасницями. Держави-учасниці за-

значили, що робота й діяльність ЮНЕСКО і в майбутньому становитимуть 

інтерес для НБСЄ у плані розгляду питань культури. Вони також визнали ба-
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гатий досвід і широкі спеціальні знання РЄ з питань культури, зокрема сто-

совно збереження європейської культурної спадщини. 

По-четверте, найбільш суттєві джерела захисту культурних прав стано-

влять документи ЮНЕСКО [307, с. 68]. Це – статут ЮНЕСКО, багатосторон-

ні конвенції (Універсальна конвенція про культурну різноманітність 2001 р., 

Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 

1954 р., Конвенція про охорону всесвітньої культурної та природної спадщи-

ни 1972 р., Конвенція про заходи, спрямовані на заборону і запобігання неза-

конному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цін-

ності, 1970 р., Конвенція про охорону підводної культурної спадщини 2001 

р., Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини 2003 р. то-

що), та рекомендації (Рекомендація щодо міжнародних принципів, які засто-

совуються під час археологічних розкопок 1956 р., Рекомендація щодо найе-

фективніших заходів забезпечення загальнодоступності музеїв 1960 р., Реко-

мендація щодо збереження краси та характеру пейзажів і місцевостей 1962 р., 

Рекомендація про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному 

вивезенню, ввезенню та передачі права власності на культурні цінності, 1964 

р., Рекомендація про збереження культурних цінностей, яким загрожує небе-

зпека внаслідок проведення громадських чи приватних робіт, 1968 р., Реко-

мендація про охорону на національному рівні культурної та природної спад-

щини 1972 р., Рекомендація про збереження і сучасну роль історичних анса-

мблів 1976 р., Рекомендація про міжнародний обмін культурними цінностями 

1976 р., Рекомендація про охорону рухомих культурних цінностей 1978 р., 

Рекомендація про охорону та збереження рухомих зображень 1980 р., та ін.), 

узагальнені в Рекомендації № 36 Всесвітньої конференції щодо політики у 

сфері культури «Збереження культурної спадщини усіх віків» [475]. Зокрема, 

у Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини 1972 

р. розвинуте у всесвітньому вимірі положення Європейської культурної кон-

венції [20] про те, що спадщина кожної окремої країни-учасниці цієї Конвен-

ції є загальною спадщиною, для охорони якої все міжнародне співтовариство 



104 

зобов'язане співробітничати (ч. 1 ст. 6 Конвенції 1972 р.). 

Рекомендації ЮНЕСКО містять статус так званого soft/law (м’яке пра-

во), тобто їх норми мають політичний, а не обов’язковий характер. Такі нор-

ми виконують надзвичайно важливу допоміжну роль у становленні або ви-

значенні юридичної обов’язковості звичаєвих та підготуванню й розроблен-

ню договірних міжнародно-правових норм [307, с. 68]. Зокрема, в узагальне-

ній Рекомендації № 36 [475], яка ґрунтується на наведених попередніх Реко-

мендаціях, запропоновано державам-учасницям: прийняти і здійснювати на-

ціональні законодавства з охорони й захисту культурних цінностей усіх сто-

літь; приєднатися до міжнародних конвенцій щодо охорони й захисту куль-

турної та природної спадщини, зазначених вище; виконувати у своїх країнах 

рекомендації й резолюції Генеральної конференції ЮНЕСКО, що стосуються 

охорони й популяризації природної та культурної спадщини; значно активі-

зувати двостороннє регіональне й багатостороннє співробітництво та попу-

ляризувати культурну спадщину усіх віків. 

М’яке право являють собою документи ІСОМОS (Міжнародна рада з 

охорони пам’яток та історичних місць), які є тлумаченням Конвенції 

ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини. Не-

відповідність стану справ цим документам може бути доказом невідповідно-

сті прийнятих владою країни рішень щодо об’єктів культурної та/або архіте-

ктурної спадщини, якщо ці рішення не відповідають зазначеним документам, 

що враховується в судовій практиці [1041, 1053, 1078]. 

Міжнародно-правовими джерелами, які регулюють співробітництво 

держав у сфері культури, є двосторонні міжнародні договори про дружбу та 

співробітництво, правову допомогу, культурне й наукове співробітництво, 

програми культурного та наукового співробітництва, угоди про створення й 

діяльність культурних центрів, плани культурних і наукових обмінів. Дослід-

никами зазначалося, що починаючи з 70-х рр. XX ст. акцент міжнародно-

правового співробітництва у сфері повернення або реституції культурних 

цінностей державам їх походження перемістився на двосторонні договори. 
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Ця тенденція не в останню чергу зумовлена складністю проблеми: її немож-

ливо вирішити без урахування історичних і політичних особливостей відно-

син, які склалися між суб’єктами повернення, на підставі лише загальних 

(хоча й загальновизнаних) норм міжнародного права [307, с. 68–69]. 

У додатку Б.11 зазначено такий різновид культурних прав, як право на 

захист прав інтелектуальної власності, зокрема авторських та суміжних прав. 

Спеціальні джерела щодо захисту культурних прав являють собою правові 

акти у сфері інтелектуальної власності, вказані вище. При цьому, відповідно 

до ст. 118 ДФЄС, у контексті створення і функціонування внутрішнього рин-

ку Європейський Парламент та Рада, діючи згідно зі звичайною законодав-

чою процедурою, встановлюють заходи щодо започаткування європейського 

права інтелектуальної власності з метою запровадження уніфікованого захи-

сту прав інтелектуальної власності в усьому Союзі та з метою встановлення 

централізованого механізму надання дозволів, узгодження та нагляду в ме-

жах усього Союзу. Рада, діючи згідно зі спеціальною законодавчою процеду-

рою, за допомогою регламентів встановлює положення щодо мови європей-

ського права інтелектуальної власності. Рада діє одностайно після проведен-

ня консультацій з Європейським Парламентом. Як зазначає Р.Є. Еннан, євро-

пейське право інтелектуальної власності формується за рахунок уніфікації та 

гармонізації законодавства у цій сфері, за рахунок системи директивного ре-

гулювання, що особливо характерно для сфери авторського права та суміж-

них прав [515]. У додатку Б.14 наведено відповідні Директиви Ради ЄС та 

Європейського Парламенту і Ради ЄС (разом із окремими положеннями цих 

директив, які будуть докладно розглянуті у підрозділі 3.4 цієї роботи). Найбі-

льшою мірою спеціальне регулювання європейським правом інтелектуальної 

власності стосується так званих «нетрадиційних» об'єктів творчої діяльності 

(комп'ютерні програми, бази даних) і нових форм їх використання (надання 

виняткового права здавати у прокат і найом об'єктів авторського права і су-

міжних прав). Це пояснюється перш за все розвитком науково-технічної ре-

волюції й її впливом на процеси правового регулювання сфери авторського 
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права і суміжних прав [1014]. 

Як визнаю́ть дослідники [515, 1014], право інтелектуальної власності 

ЄС не йде врозріз із міжнародними конвенціями. Це право ґрунтується, пере-

важно, на Римській конвенції, Бернській конвенції, Договорах ВОІВ про ав-

торське право (1996 р.) та про виконання і фонограми (1996 р.), Угоді ТРІПС. 

В останній ЄС бере участь безпосередньо. Водночас у ст. 2 Угоди ТРІПС за-

значено, що зобов’язання за цією Угодою не повинні відрізнятися від існую-

чих зобов'язань, які члени можуть мати стосовно один одного відповідно до 

Паризької конвенції, Бернської конвенції, Римської конвенції та Договору з 

інтелектуальної власності стосовно інтегральних мікросхем. Тобто ці акти є 

обов’язковими для учасників Угоди ТРІПС, а через них – і для ЄС. Так, у рі-

шенні від 26.04.2012 р. по справі C-510/10 Суд ЄС зазначив [918], що ЄС, хо-

ча і не є учасником Бернської конвенції, тим не менше зобов'язаний дотри-

муватися її статей 1–21, відповідно до Угоди ТРІПС, в якому ЄС бере участь. 

Особливості захисту прав інтелектуальної власності розглянуто у підрозділі 

3.4 цієї роботи. 

Отже, джерела права європейського адміністративного простору у сфе-

рі забезпечення культурних прав громадян являють собою складну та багато-

ступеневу систему міжнародних правових актів, які видані різними провід-

ними міжнародними організаціями, перш за все ЄС, РЄ, ОБСЄ, ЮНЕСКО. 

Акти неєвропейських організацій переломлюються у європейському праві 

через національне право країн-членів цих організацій, оскільки, відповідно 

до тлумачення Суду ЄС, якщо міжнародна угода укладена до укладення До-

говору про ЄС (або у випадку, коли угода укладена новою державою-членом 

до її приєднання), незважаючи на те, що вона не є для Співтовариства обов'я-

зковою, Співтовариство зобов'язане не перешкоджати виконанню держава-

ми-членами зобов'язань за цією угодою. Угода про асоціацію Україна – ЄС 

віддзеркалюють зазначений комплексний характер європейського правового 

(адміністративного) простору. Зокрема, у культурній сфері, відповідно до Ре-

золюції Наради міністрів культури в рамках Ради від 02.04.1998 р. по вико-
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ристанню культурної політики з метою розвитку, країни-члени ЄС повинні 

виконувати національні зобов'язання щодо застосування Конвенцій і Рекоме-

ндацій ЮНЕСКО (див. також додаток Б.12). Л.Л. Максим'як наголошує на 

значній ролі ЮНЕСКО, поруч з РЄ та ЄС, в реалізації культурної політики 

європейських держав [698]. 

Таким чином, визначене коло джерел у сфері забезпечення культурних 

прав громадян – актів міжнародних організацій демократичного та праволю-

дного спрямування (ЄС, РЄ, ОБСЄ, ЮНЕСКО, організацій у сфері захисту 

інтелектуальної власності та ін.), напрямки та принципи правового регулю-

вання нормами цих актів, способи їх взаємодії та взаємозв’язку. Ці акти реа-

лізуються як через безпосереднє співробітництво цих організацій між собою, 

так і через переломлення правил та вимог цих організацій через національне 

право держав-членів. 

 

 

1.4. Загальні проблеми імплементації нормативних актів європейського 

адміністративного простору в адміністративне законодавство України 

 

Проаналізувавши склад джерел права європейського адміністративного 

простору, розглянемо тепер загальні проблеми щодо імплементації джерел 

права європейського правового (адміністративного) простору в національне 

законодавство. При цьому тут будемо вести мову са́ме про «загальні пробле-

ми», які мають універсальний характер, незалежно від галузевої приналежно-

сті актів. Специфічні галузеві проблеми розглянуто у розділах 3, 4 цієї робо-

ти. 

Як зазначено у монографії [520, с. 121], позиція України щодо віднов-

лення політичних, економічних, культурних, духовних зв'язків України з єв-

ропейською цивілізацією та щодо її інтегрування до загальноєвропейського і 

світового економічного простору сформульована практично з перших днів 

незалежності – у Постанові ВРУ від 02.07.1993 р. [210]. Хронологію прийн-
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яття наступних актів євроінтеграційного спрямування наведено у додатку 

Б.2, а вимоги, що висувалися вищим керівництвом країни, сформульовані у 

Посланнях Президентів, наведено у додатку Б.15. Зокрема, у цих Посланнях 

регулярно зазначалося, що реалізація європейського вибору України можли-

ва лише на основі послідовного утвердження демократичних засад розвитку 

суспільства, прав і свобод людини в усіх їх виявах, побудови правової держа-

ви, становлення громадянського суспільства [232, 961], було визнано, що пі-

дписанням Україною Угоди про асоціацію з ЄС наша держава погоджується 

із чіткими зобов’язаннями стосовно адаптації внутрішнього законодавства до 

законодавства ЄС [237]. Однак вище показано, наскільки важко відбувалася 

така імплементація в контексті зобов’язань перед РЄ (див. додаток Б.10). У 

результаті у тому ж Посланні [237] (2013 р.) зазначалося, що у зв’язку із під-

писанням Угоди про асоціацію з ЄС «нас очікує копітка робота з ухвалення 

законів та підзаконних актів, необхідних для забезпечення реалізації Угоди 

про асоціацію», – і це після 19 років начебто виконання УПС [42] (з 1994 р.) 

та через 9 років після прийняття Загальнодержавної програми адаптації… 

[189] (1994 р.). А у Посланнях 2014–2015 рр. [238, 239] вже новий Президент 

України ставить завдання розпочати «важку, рутинну й копітку домашню 

роботу із забезпечення євроінтеграції». Розглянемо причини такого стану 

справ. 

А. Пріоритет норм міжнародного права, перш за все міжнародних до-

говорів, не закріплено безпосередньо у Конституції України. У ст. 9 Консти-

туції лише зазначено, що чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість 

яких надана ВРУ, є частиною національного законодавства України. Нато-

мість на пріоритет міжнародних договорів не вказано. Зазначене створює си-

туацію, коли такий пріоритет не обов’язково передбачати в законах. Більше 

того, це дає підстави деяким спеціалістам [1016, с. 32] вважати, що таке фор-

мулювання ст. 9 Конституції України може поставити питання про супереч-

ність ст. 9 Конституції норми ст. 19 ЗУ [188], що визначає пріоритет міжна-

родного договору над правилами національного закону. Водночас навряд чи 
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з такими побоюваннями можна погодитися, оскільки Конституція не заборо-

няє законодавче встановлення правил вирішення колізій. Так, згідно з ч. 2 ст. 

4 ЦКУ, якщо суб'єкт права законодавчої ініціативи подав до ВРУ проект за-

кону, який регулює цивільні відносини інакше, ніж цей Кодекс, він зобов'я-

заний одночасно подати проект закону про внесення змін до ЦКУ. У рішенні 

від 13.03.2012 р. № 5-рп/2012 КСУ витлумачив цю норму таким чином, що 

закон не може суперечити ЦКУ, тобто визнав пріоритет ЦКУ над законом. 

З іншого боку, цілком конституційною є і ситуація, коли пріоритет мі-

жнародного договору в законі не передбачається. Так, у масиві законів про 

культуру пріоритет міжнародного договору не передбачено власне у ЗУ «Про 

культуру» [200], а також у ЗУ [158] (щодо національних інформаційних 

агентств) та ЗУ [178] (див. додаток Б.9). Це означатиме, що при вирішенні 

будь-яких суперечок у межах даних законів у позасудовому порядку пріори-

тет норм міжнародного договору не гарантується. Що стосується судових 

спорів, то пріоритет норм міжнародного договору передбачено процесуаль-

ним законом (ЦПКУ 2004 р. – ч. 2 ст. 2; КАСУ – ч. 2 ст. 8 КАСУ; ГПКУ – ст. 

4; КПК 2012 р. – ч. 4 ст. 9). Так, згідно з п. 4 Постанови Пленуму ВСУ від 

01.11.1996 р. № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні 

правосуддя», виходячи з положення ст. 9 Конституції України про те, що 

чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана ВРУ, є час-

тиною національного законодавства України, суд не може застосувати закон, 

який регулює правовідносини, що розглядаються, інакше як міжнародний 

договір. Однак це може призвести до колізійності у застосуванні норм мате-

ріального та процесуального права. У той же час пріоритет норм міжнарод-

ного договору не передбачається у КУпАП, навіть формально не передбача-

ється його застосування (крім окремих спеціальних статей) («законодавство 

України про адміністративні правопорушення складається з цього Кодексу та 

інших законів України» – ст. 2), що може створювати загрози порушення 

прав громадян. 

Усе зазначене реально не сприяє системному впровадженню принципу 
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пріоритету норм міжнародного договору. Наприклад, у Конституції Франції 

чітко і недвозначно вказано, що міжнародні договори або угоди, належним 

чином ратифіковані або схвалені, мають силу, що перевищує силу закону, за 

умови застосування кожного договору чи угоди іншою стороною (ст. 55) 

[614, с. 119]. 

Б. У законодавстві України не визначено, як практично застосовувати 

«загальновизнані принципи і норми міжнародного права», що передбачені у 

ст. 18 Конституції України, і вимога застосування яких міститься, наприклад, 

у ст. 1 протоколу № 1 до ЄКПЛ. Це питання досі залишається дискусійним 

[497, 948]. Так, згідно зі ст. 10 Конституції Італії, правопорядок Італії узго-

джується із загальновизнаними нормами міжнародного права [614, с. 245]. 

Згідно зі ст. 25 Конституції Німеччини, загальновизнані норми міжнародного 

права є складовою частиною права Федерації. Вони мають перевагу перед 

законами і безпосередньо породжують права і обов’язки для жителів федера-

льної території [614, с. 165]. 

Натомість, згідно зі ст. 18 Конституції України, «зовнішньополітична 

діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і 

безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з 

членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і 

нормами міжнародного права». Тобто в Конституції України примат загаль-

новизнаних принципів і норм міжнародного права законодавчо проголоше-

ний лише у зовнішньополітичній діяльності [948]. У статті [497, с. 27] автори 

вважають, що ця стаття Конституції може бути інтерпретована не лише у 

контексті правового регулювання зовнішньополітичної діяльності держави, 

але й як норма, що прямо визначає співвідношення міжнародного звичаєвого 

права та внутрішнього права. Разом із тим автори вимушені визнати, що без 

ТАКОГО тлумачення КСУ цей висновок є передчасним. 

Водночас застосування «загальновизнаних принципів і норм міжнарод-

ного права» могло б, по-перше, сприяти більш інтенсивній імплементації мі-

жнародно-правових принципів, по-друге, мало б і поточне практичне значен-
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ня. Так, згідно зі ст. 1 протоколу № 1 до ЄКПЛ, кожна фізична або юридична 

особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавле-

ний свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених 

законом або загальними принципами міжнародного права. Згідно зі ст. 3 ЗУ 

[186], правові засади України щодо захисту моральності у суспільстві скла-

дає Конституція України, цей Закон, інші закони та НПА щодо захисту сус-

пільної моралі, загальновизнані норми і принципи міжнародного права й мі-

жнародних договорів України. Згідно з ч. 1 ст. 3 КК України, законодавство 

України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс 

України, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних 

принципах і нормах міжнародного права. 

О.M. Іванченко [552, с. 397] сформулювала випадки, коли застосування 

загальновизнаних принципів і норм міжнародного права було б доцільним 

(крім випадків, коле це прямо передбачено законодавством): 

– якщо суспільні відносини не врегульовані нормами національного 

права, але регламентуються загальновизнаними нормами міжнародного пра-

ва. Завдання, що стоїть у цьому випадку перед правозастосуванням, полягає у 

подоланні прогалини в національному законодавстві. Тут загальновизнані 

принципи і норми міжнародного права діють самостійно, не спільно і не за-

мість норм національного права, оскільки останні взагалі відсутні; 

– у разі суперечності норм і принципів міжнародного і національного 

права. Мета такого застосування – подолання юридичної колізії. При ньому 

загальновизнані принципи і норми міжнародного права застосовуються за-

мість норм національного права. Тут можна говорити про пріоритетне засто-

сування норм міжнародного права замість норм національного права при їх 

невідповідності; 

– при необхідності встановити сутність і значення норми національно-

го законодавства, коли вони неясні. Мета звернення до загальновизнаних 

принципів і норм міжнародного права у таких випадках – дати юридичне 

тлумачення правової норми, роз’яснити її значення. При тлумаченні загаль-
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новизнані принципи і норми міжнародного права і норми національного за-

конодавства застосовуються судом «у взаємозв’язку». 

Легітимізоване визначення міжнародно-правового звичаю та принципів 

права надано у ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН: «Суд, який зобов'я-

заний вирішувати передані йому спори на підставі міжнародного права, за-

стосовує: b) міжнародний звичай як доказ загальної практики, визнаної в 

якості правової норми; c) загальні принципи права, визнані цивілізованими 

націями; d) судові рішення і доктрини найбільш кваліфікованих фахівців з 

публічного права різних націй як допоміжний засіб для визначення правових 

норм. 

З урахуванням такого визначення, для доказу існування міжнародно-

правового звичаю слід встановити, по-перше, наявність загальної, постійної 

практики застосування відповідного правила і, по-друге, визнання цього пра-

вила як правової норми, тобто визнання її обов'язковості для конкретної дер-

жави. Доказування існування такого роду звичаєвої норми ускладнюється 

тим, що вони не завжди знаходять вираження в письмовій формі. Більше то-

го, частіше за все конкретне формулювання загальновизнаного принципу і 

норми міжнародного права не має письмової форми, вона «виводиться» з рі-

зних актів, заяв, дій держави. Так, для констатації звичаю міжнародного пра-

ва одним із судів США були вивчені як докази праці юристів-міжнародників, 

Статут ООН, рішення американських судових органів, Загальна декларація 

прав людини й інші резолюції Генеральної Асамблеї ООН, ЄКПЛ, інші регі-

ональні договори, положення конституційних актів більше як 55 держав сві-

ту, рішення ЄСПЛ та інші документи [694]. 

Як зазначено у статті [497, с. 22], свого часу готувалася постанова Пле-

нуму ВСУ «Про застосування судами загальновизнаних принципів і норм 

міжнародного права і міжнародних договорів України». Зокрема, у проекті 

даються дефініції загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. 

Так, під такими пропонувалося розуміти «основні імперативні норми міжна-

родного права, які приймаються і визнаю́ться міжнародною спільнотою дер-
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жав у цілому і відхилення від яких є неприпустимим. До загальновизнаних 

принципів міжнародного права належать, зокрема, принцип поваги та захис-

ту основних прав людини та принцип сумлінного дотримання і добросовіс-

ного виконання міжнародних зобов'язань. Під загальновизнаною нормою мі-

жнародного права слід розуміти правило поведінки, що приймається і ви-

знає́ться міжнародною спільнотою держав у цілому як юридично обов'язко-

ве». Однак ця постанова Пленуму ВСУ залишилася неприйнятою. 

Натомість у РФ аналогічне роз’яснення було офіційно прийняте Поста-

новою Пленуму Верховного Суду РФ від 10.10.2003 р. № 5 «Про застосуван-

ня судами загальної юрисдикції загальновизнаних принципів і норм міжна-

родного права і міжнародних договорів Російської Федерації», на що зверта-

ють увагу автори коментаря [340]. Крім того, в Україні 19.12.2014 р. було 

прийнято ПостановуПленуму ВССУ№ 13 «Про застосування судами міжна-

родних договорів України при здійсненні правосуддя». У цій Постанові ви-

користано зазначені дефініції, а саме (п. 20): «Під загальновизнаними прин-

ципами міжнародного права… судам слід розуміти основні імперативні нор-

ми міжнародного права, які приймаються і визнаю́ться міжнародною спіль-

нотою держав у цілому і відхилення від яких є неприпустимим… До загаль-

новизнаних принципів міжнародного права належать, зокрема, принцип по-

ваги до основних прав людини та основних свобод і принцип сумлінного до-

тримання і добросовісного виконання міжнародних зобов'язань. Під загаль-

новизнаною нормою міжнародного права судам слід розуміти правило пове-

дінки, що приймається і визнає́ться міжнародною спільнотою держав у ціло-

му як юридично обов'язкове». 

Зазначені дефініції є першим кроком до легітимізації застосування в 

судовій практиці «загальновизнаних принципів міжнародного права», як мі-

німум у цивільних та кримінальних процесах. Однак вони мають певною мі-

рою обмежене значення, оскільки, по-перше, не цілком відповідають відомим 

міжнародним визначенням, зокрема, Статуту Міжнародного суду ООН, по-

друге, не можуть безпосередньо застосовуватися у господарському та адміні-
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стративному процесах (можливо застосування аналогії права, ч. 7 ст. 9 КА-

СУ; ч. 2 ст. 8 ЦКУ). 

В. Не визначено місце міжнародно-правових норм, які закріплені не у 

міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана ВРУ (крім, мо-

жливо, рішень ЄСПЛ (ч. 1 ст. 17 ЗУ [194], ч. 2 ст. 8 КАСУ [141]). 

Міркування, викладені вище, свідчать, що норми європейського право-

вого, у тому числі адміністративного, простору можуть міститися не тільки у 

договорах чи конвенціях, які підлягають ратифікації ВРУ, але й у інших пра-

вових документах. Так, у статті [1016] правильно зазначено, що в українсь-

кому законодавстві, перш за все у Конституції України, не вирішено питання 

про співвідношення національного законодавства з: міжнародними догово-

рами, які не потребують ратифікації ВРУ; обов’язковими рішеннями міжна-

родних органів та організацій, судових установ та ін. [1016, с. 32], крім, мож-

ливо, рішень ЄСПЛ (ч. 1 ст. 17 ЗУ [194], ч. 2 ст. 8 КАСУ [141]). 

Наприклад, у ч. 1 ст. 19 ЗУ [188] частиною національного законодавст-

ва визнаю́ться чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість 

яких надана ВРУ. Разом із тим, згідно зі ст. 12 ЗУ [188], затвердженню підля-

гають міжнародні договори України, які не потребують ратифікації, якщо 

такі договори передбачають вимогу щодо їх затвердження або встановлюють 

інші правила, ніж ті, що містяться в актах Президента України або КМУ (ч. 

1). Затвердження міжнародних договорів України здійснюється Президентом 

України у формі указу щодо: а) міжнародних договорів, які укладаються від 

імені України; б) міжнародних договорів, які укладаються від імені Уряду 

України, якщо такі договори встановлюють інші правила, ніж ті, що містять-

ся в актах Президента України (ч. 2). Затвердження міжнародних договорів 

України здійснюється КМУ у формі постанови щодо: а) міжнародних дого-

ворів, які укладаються від імені Уряду України, крім договорів, зазначених у 

пункті «б» частини другої цієї статті; б) міжвідомчих договорів, якщо такі 

договори встановлюють інші правила, ніж ті, що містяться в актах КМУ. На-

приклад, Указом Президента України від 09.01.2013 р. № 5/2013 затверджено 
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Всесвітню поштову конвенцію [228], у якій серед інших норм міститься, у 

контексті збереження нематеріальної культурної спадщини, зокрема, вимога 

про те, що теми й дизайн поштових марок повинні мати тісний зв'язок з куль-

турною самобутністю країни-члена чи території або сприяти розповсюджен-

ню культури чи підтриманню миру (п. 5.2 ст. 8). Статус таких актів як скла-

дової національного права і тим більше їх пріоритет у законодавстві не вста-

новлені, хоча опосередковано можна припустити, що такі акти розглядаються 

як складові частини Указу чи Постанови КМУ, якими вони затверджені, і то-

му мають відповідний рівень. 

Невизначеність статусу міжнародних договорів, інших, ніж такі, що пі-

длягають ратифікації ВРУ, є загальною вадою законодавства України. Так, у 

Зауваженнях Головного юридичного управління ВРУ до проекту Закону 

України «Про культуру» (реєстраційний № 6469), зокрема, зазначено13, що 

«стаття 2, відповідно до якої законодавство України про культуру складаєть-

ся, зокрема, із міжнародних договорів з питань культури, згода на 

обов’язковість яких надана ВРУ, не узгоджується із статтями 3 і 9 Закону 

України «Про міжнародні договори України», якими передбачено й інші ви-

ди міжнародних договорів України: укладені Президентом України, Кабіне-

том Міністрів України або за його дорученням – від імені Уряду України то-

що». Однак, по-перше, це зауваження залишено без врахування, по-друге, 

такі самі вади існують практично в усіх законах, а у законах у сфері культури 

(див. додаток Б.9) – в усіх. 

Згідно зі ст. 15 Статуту РЄ [17], Комітет Міністрів розглядає, за реко-

мендацією Консультативної асамблеї або за своєю власною ініціативою, за-

ходи, яких необхідно вжити для досягнення мети Ради Європи… У відповід-

них випадках висновки Комітету можуть набувати форму рекомендацій уря-

дам країн- членів Ради, і Комітет може попросити уряди країн-членів Ради 

інформувати його про заходи, вжиті ними щодо таких рекомендацій. 

Водночас законодавство і практика застосування в Україні не дають ві-

                                                 
13 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=37825. 
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дповіді на питання практичної реалізації цих рекомендацій, хоча, наприклад, 

за переконаннями А. Пухтецької [823, с. 31], для таких рекомендацій є пев-

ний рівень обов’язковості виконання. В Україні ж такі рекомендації імплеме-

нтуються безсистемно. Іноді створюється парадоксальна ситуація, коли Ре-

комендації, спрямовані на забезпечення досягнення верховенства права, на-

справді застосовуються в Україні для обмеження прав громадян. Окремі пи-

тання адміністративно-правового статусу рекомендацій Комітету міністрів 

Ради Європи у правозастосовчій практиці України розглянуто у статтях 

[1054, 1055] автора. 

Так, ключовим документом РЄ у сфері архівної справи є Рекомендація 

R (2000) 13 Комітету міністрів країнам-членам щодо Європейської політики 

доступу до архівів [121]. У роботі [577, с. 142] цей документ визначено як 

один з найважливіших у системі європейських стандартів у сфері архівної 

справи і діловодства. У преамбулі ЗУ [207] щодо доступу до архівів репреси-

вних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років зазначе-

но, що цей закон прийнято, зокрема, беручи до уваги Рекомендацію № R 

(2000) 13. Основним принципом Рекомендації R (2000) 13 є положення про 

те, що публічне право визначати осіб, відповідальних за злочини проти прав 

людини, переважає над правом на приватність щодо цих осіб. ЗУ [207] прямо 

передбачає, що архівна інформація репресивних органів про таких осіб є від-

критою,доступ до такої інформації не може бути обмежений з яких-небудь 

підстав. Це є новелою даного закону, отже, як показано автором у статтях 

[1048, 1077], цей принцип не дотримувався фактично до прийняття ЗУ [207]. 

З іншого боку, адміністративні суди України, з подачі ВАСУ, у досить 

дивний спосіб застосовують Рекомендацію від 11.03.1980 р. № R (80) 2 Комі-

тету міністрів РЄ «Стосовно здійснення адміністративними органами влади 

дискреційних повноважень» [107], використовуючи її для обґрунтування об-

меження прав осіб приватного права [676] і фактично свавільного здійснення 

суб’єктами влади дискреційних повноважень. Так, у Постанові ВАСУ від 

30.09.2015 р. № К/800/21324/15 [523] скасовано рішення судів нижчого рівня 
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про зобов'язання Національної ради України з питань телебачення і радіомо-

влення прийняти рішення по заяві позивача про переоформлення ліцензії на 

мовлення14. При цьому ВАСУ обґрунтував свою Постанову тим, що, відпові-

дно до Рекомендації № R (80) 2, під дискреційними повноваженнями слід ро-

зуміти повноваження, які адміністративний орган, приймаючи рішення, може 

здійснювати з певною свободою розсуду. Зважаючи на те, що прийняття рі-

шення про переоформлення ліцензії на мовлення належить до виключних 

дискреційних повноважень Національної ради, її не можна примусити при-

йняти певне рішення в судовому порядку. 

При цьому суди «забувають», що у тій же Рекомендації № R (80) 2 пе-

редбачено, що, приймаючи певне рішення на власний розсуд, владний 

суб’єкт все одно повинен наводити міркування са́ме такого рішення (прин-

цип 8) та що акт, прийнятий/вжитий під час реалізації дискреційних повно-

важень, може бути перевірений на предмет законності судом або іншим неза-

лежним органом (принцип 9) [107, с. 440]. У середині XX ст. англійським су-

дом було сформульовано тест на розумність, так званий тест Венсбері 

(«Wednesbury unreasonableness») у рішенні по справі Associated Provincial 

Picture Houses Ltd. v. Wednesbury Corporation (1947). При розгляді питання 

про необґрунтовані дії органів влади та перевищення своїх повноважень суду 

належить, зокрема, з'ясувати, чи не є рішення настільки нерозумним, що жо-

ден розумний орган чи посадова особа не прийме рішення про його реаліза-

цію. Наявність тесту на розумність при оцінці дій органів влади сьогодні мо-

жна зустріти також в адміністративному праві держав романо-германської 

правової сім'ї. Так, у ст. 49 Швейцарського Федерального Закону «Про адмі-

ністративні процедури» вказано, що предметом оскарження дій адміністра-

тивних органів, зокрема, є перевищення меж або зловживання свободою роз-

суду [700, с. 53, 56–57]. 

На системне застосування українською владою обґрунтувань з докуме-

нтів РЄ звуження прав громадян та на неприпустимість такого застосування 

                                                 
14 http://reyestr.court.gov.ua/Review/52129801. 
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вказано у статті [373, с. 21–23].При цьому автор слушно зазначає, що, відпо-

відно до статті 53ЄКПЛ, ніщо в цій Конвенції не може тлумачитись як таке, 

що обмежує чи уневажливлює будь-які права людини та основоположні сво-

боди, які можуть бути визнані на підставі законів будь-якої Високої Договір-

ної Сторони чи будь-якою іншою угодою, стороною якої вона є. 

У Загальнодержавній програмі адаптації законодавства України до за-

конодавства ЄС [525] визначено такі джерела acquis communautaire (вторинне 

законодавство: директива; регламент; рішення; рекомендація або висновок; 

джерело права у формі міжнародної угоди; загальний принцип права ЄС; рі-

шення Європейського суду; спільна стратегія у сфері спільної зовнішньої по-

літики та політики безпеки; спільні дії в рамках спільної зовнішньої політики 

та політики безпеки; спільна позиція у сфері спільної зовнішньої політики та 

політики безпеки; рамкове рішення щодо гармонізації законодавства в кон-

тексті положень Договору про ЄС про співробітництво правоохоронних та 

судових органів у кримінальних справах; спільна позиція в контексті поло-

жень цього Договору про ЄС; рішення в контексті положень цього Договору 

про ЄС; загальне положення або принцип у сфері спільної зовнішньої полі-

тики та політики безпеки. 

Однак питання системного ПРАКТИЧНОГО застосовування цих дже-

рел права наразі не вирішено. 

Так, на етапі законотворчості чи підзаконної нормотворчості передба-

чаються відповідні експертизи. Зокрема, при державній реєстрації підзакон-

ного НПА проводиться правова експертиза на відповідність його Конституції  

та законодавству України, ЄКПЛ і протоколам до неї, міжнародним догово-

рам України, згоду на обов'язковість яких надано ВРУ, та acquis 

communautaire. У випадку невідповідності у державній реєстрації відмовля-

ється [252]. 

Згідно зі ст. 93 ЗУ [198], кожен законопроект, проект іншого акта, який 

передбачається до прийняття ВРУ, направляється, зокрема, у комітет, до 

предмета відання якого належить оцінка відповідності законопроектів між-
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народно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції для 

підготовки експертного висновку. Водночас у законі не зазначено, що експе-

ртиза здійснюється по усьому масиву acquis communautaire, а не тільки по 

міжнародним договорам, ратифікованим ВРУ. 

Застосування усього масиву acquis communautaire у практичному пра-

возахисті наразі не регламентовано. Так, В.М. Бевзенко зазначає, що первісно 

вплив acquis communautaire на вітчизняне адміністративне судочинство й ад-

міністративне процесуальне право здійснюється через «проникнення», вико-

ристання його положень, приписів, рекомендацій і висновків, по-перше, у 

нормах Конституції України, по-друге, у нормах адміністративного процесу-

ального законодавства, зокрема Кодексу адміністративного судочинства 

України, по-третє, у рішеннях вітчизняних судів, уповноважених здійснюва-

ти адміністративне судочинство; наступний вплив acquis communautaire на 

вітчизняне адміністративне судочинство й адміністративне процесуальне 

право здійснюється через застосування його положень в адміністративному 

судочинстві, під час опрацювання й підготовки змін та доповнень до адмініс-

тративного процесуального законодавства [346, с. 29]. Водночас видається, 

що ця позиція потребує уточнення: acquis communautaire повинно застосову-

ватися при нормотворенні, а адміністративні суди повинні встановлювати 

порушення при наявності такого незастосування саме в діяльності суб’єктів 

підзаконного нормотворення. 

У дисертаційному дослідженні [944] І.Я. Тодоров засвідчив хронічне 

невиконання планів з адаптації [944, с. 20]. 

Варто зазначити, що відповідно до Загальнодержавної програми адап-

тації… [189], КМУ затверджує після погодження з Комітетом ВРУ з питань 

Європейської інтеграції щорічний план заходів з виконання Програми. Однак 

аналіз свідчить, що цей план заходів складається безсистемно та фактично 

віддзеркалює поточні потреби правотворчості СВП. Так, у плані заходів на 

2011 р. [265] передбачено внесення змін до рішення ДКЦПФР від 30.12.1998 

р. № 221. Однак вивчення змісту змін показує, що у 2011 р. вони стосувалися 
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приведення норми певного пункту рішення № 221 у відповідність із змінами, 

внесеними того ж таки 2011 р. (квітень – травень) у ЗУ «Про аудиторську ді-

яльність». 

Цікаво зазначити, що 28.03.2015 р. Міністерствокультури повідомило 

про свої плани працюватидляадаптаціїстандартівЄСпо25напрямам [719]. В 

порядку удосконалення законодавства у сфері збереження національної спа-

дщини буде створено національні переліки нематеріальної спадщини і при-

йнято відповідний закон; надаватиметься сприяння дослідженню усних тра-

дицій, виконавських мистецтв, звичаїв, обрядів, свят, ремесел тощо. Також 

буде розвиватися нормативно-правова база щодо захисту культурної спад-

щини. Це позитивні плани. Водночас до Конвенції ЮНЕСКО про охорону 

нематеріальної культурної спадщини Україна приєдналася у 2008 р., однак 

внутрішнім законодавством ці питання практично не врегульовані. 

У цьому сенсі варто вказати, що у силу моністичної концепції, сприй-

нятої українським правом (див. підрозділ 1.2 цієї роботи), ратифіковані між-

народні угоди (конвенції) насправді відразу стають складовою національного 

законодавства. Однак відсутність суто національної правової бази з приводу 

імплементації тих чи інших національних актів значно утруднює цю імпле-

ментацію, робить її неефективною. Отже, автор вважає за необхідне включи-

ти у ЗУ [198] норму, відповідно до якої при поданні до ВРУ проектів ратифі-

каційних законів одночасно подаються і проекти (проект) законів (закону) 

щодо практичної реалізації відповідних міжнародних угод (конвенцій). 

В українському законодавстві не вирішено також питання системного 

застосування актів згаданого вище так званого м’якого права, які формально 

мають рекомендаційний характер, але є похідними від міжнародних актів, 

визнаних Україною. Наприклад, акти ІСОМОS є тлумаченням Конвенції 

ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини, оскі-

льки містять вимоги щодо визнання певних об’єктів об’єктами всесвітньої 

культурної спадщини. Так, у публікації [573] зазначено, що дорадчий орган 

ЮНЕСКО – ІСОМОS – надав свої рекомендації щодо неприйнятності будівлі 
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на вул. Гончара, 17-23. Виконати ці рекомендації наполегливо просив Центр 

Всесвітньої спадщини у квітні 2010 р. перед 34-ю сесією Комітету, попере-

дивши, що в разі їх невиконання буде розглядатися питання про включення 

Об'єкта 527 «Київ. Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими будів-

лями, Києво-Печерська лавра» до Списку об'єктів, які знаходяться під загро-

зою виключення зі Списку всесвітньої спадщини. 

Г. Невиправдна затримка в ратифікації міжнародних угод. 

Аналіз динаміки ратифікації Україною міжнародних угод, у тому числі 

і тих, які повинні були б якнайшвидше ратифіковані внаслідок членства 

України у відповідних міжнародних організаціях та зобов’язань перед ними, 

свідчить про невиправдані затримки в такій ратифікації. Найбільш яскравий 

приклад – затримка ратифікації протоколу № 6 до ЄКПЛ щодо заборони сме-

ртної кари, прийнятого РЄ, членом якої є Україна. Претензії ПАРЄ з цього 

приводу описано вище (див. додаток Б.10). 

У монографії [520] системно проаналізовано масив договорів у рамках 

РЄ та підраховано, що загальна кількість конвенцій, угод, кодексів, протоко-

лів РЄ, що стосуються прав і свобод людини, становить 173 документи. 

Україна приєдналася лише до 32 і підписала ще 10. Таке становище не можна 

визнати задовільним. З групи 12 конвенцій щодо захисту прав людини Укра-

їна приєдналася лише до 9; з групи 5 конвенцій щодо запобігання нелюдсь-

кому чи такому, що принижує людську гідність, поводженню або покаранню 

– до двох; з групи конвенцій Європейської соціальної хартії – до жодної з 

п'яти (підписано– дві); з групи конвенцій із соціальних питань – до жодної з 

15-ти; з групи конвенцій щодо охорони здоров’я – до жодної з 18-ти; з групи 

конвенцій з питань освіти, культури і спорту – до однієї з 14-ти; з групи кон-

венцій з кримінального права – до 9 з 22-х; з групи конвенцій із загального 

права та захисту інформації – до двох з 8; з групи конвенцій з біоетики – до 

жодної з двох. 

У додатку Б.16 наведено відомості про приєднання/неприєднання 

України до Конвенцій РЄ у сфері забезпечення культурних прав громадян, 
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які (Конвенції) згадані у наведеному вище огляді актів РЄ у цій сфері. Зокре-

ма, видно, що,  приєднавшись до РЄ у 1995 р., Україна більшість Конвенцій 

ратифікувала тільки у 2000-х рр., а до деяких – не приєдналася зовсім. Щодо 

деяких Конвенцій процес від підписання до ратифікації тривав до 7 років, що 

утруднило реалізацію цих Конвенцій в Україні. 

У дисертаційному дослідженні [649, с. 15] наголошено на необхідності 

своєчасного приєднання України до міжнародно-правових актів, їх ратифіка-

ції, імплементації в національне пам’яткоохоронне законодавство для реалі-

зації цілей міжнародно-правового регулювання. 

Д. Низька якість вітчизняного законодавства. Така якість вітчизняного 

законодавства пов’язана перш за все із широкими можливостями застосуван-

ня суб’єктами владних повноважень дискреційних повноважень, що нада-

ються вітчизняним законодавством [363, с. 97–98], а також із зловживаннями 

суб’єктами владних повноважень правом видавати різноманітні акти ненор-

мативного характеру, зокрема, листи-роз’яснення, які суперечать закону 

[363, с. 130–131]. 

Так, у рішенні ЄСПЛ від 14.06.2007 р. у справі «Свято-Михайлівська 

Парафія проти України», п. 130, зазначено, що Суд сумнівається, що поло-

ження закону були «передбачуваними» та надавали достатньо гарантій проти 

свавільного застосування державними органами реєстрації, які мають необ-

межені дискреційні повноваження в реєстраційних питаннях. У рішенні 

ЄСПЛ від 02.11.2006 р. у справі «Волохи проти України», п.п. 49, 51, зазна-

чено, що в національному законодавстві має існувати засіб правового захисту 

від свавільного втручання державних органів у права, гарантовані ЄКПЛ, чо-

го заявнику забезпечено не було. 

Е. Неготовність українського правозастосувача (органів виконавчої 

влади, судових органів) застосовувати норми міжнародного права у внутріш-

ньодержавних відносинах як безпосередньо діючі. Цей недолік проявляється 

у тому, що, як зазначає О. Мережко [717, с. 84], навіть при теоретичному 

сприйнятті моністичної теорії юристи-практики схильні надавати перевагу 
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писаним національним нормам. Практичний бік збереження пострадянських 

позитивістських підходів в Україні описано суддею ОАС м. Києва В. Дон-

цем: «…більшість юристів, що сьогодні працюють в Україні, отримали освіту 

в радянських вищих навчальних закладах і звикли застосовувати позитивіст-

ський підхід до тлумачення норм права. А проблема стосовно прав особи, 

метою захисту якої була ратифікація Конвенції у 1997 р., якось пройшла повз 

нас. Це все через те, що ми є вихідцями з радянської системи, і тому все це 

природно» [834, с. 32]. 

Так, у рішенні ЄСПЛ від 15.10.2009 р. у справі «Юрій Миколайович 

Іванов проти України» зазначено, що у червні 2009 року Комітет міністрів РЄ 

прийняв рішення CM/Del/Dec (2009) 1059, в якому зазначив, що невиконання 

рішень національних судових органів є структурною проблемою в Україні; 

що й далі існує цілий ряд справ, в яких рішення національних судів залиша-

ються невиконаними попри  рішення ЄСПЛ; що структурну проблему, яка 

лежить в основі порушень, досі не усунено. 

Іноді українські суди, прекрасно знаючи, як потрібно застосовувати 

правові позиції ЄСПЛ, не роблять цього з міркувань політичної та/або еко-

номічної доцільності. Так, у монографії [363, с. 57] повідомляється, що у ни-

зці судових рішень ВГСУ застосував як джерело права рішення ЄСПЛ від 

24.06.2003 р. у справі «Stretch v. United Kingdom», за яким визначено непри-

пустимим визнання недійсним договору, за яким покупець отримав майно від 

держави, та подальше позбавлення його цього майна на підставі того, що 

державний орган порушив закон. Однак ВГСУ не проявляв у цьому належної 

послідовності і на користь політичної та економічної доцільності не застосу-

вав такий підхід у спорі навколо приватизації ВАТ «Криворіжсталь». 

Є. Загальна неготовність суб’єктів публічної адміністрації дотримува-

тися гуманістичних засадничих принципів, закладених у Конституцію Украї-

ни, та й законодавства взагалі, відсутність реальної відповідальності 

суб’єктів владних повноважень за порушення законодавства, зокрема, за по-

рушення прав громадян. 
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Вказана неготовність виявляється як у правозастосовній та правозахис-

ній практиці всередині країни, так і за наслідками розгляду справ проти 

України у міжнародних судах, перш за все, звичайно, у ЄСПЛ. Як зазначено 

у монографії [520, с. 13], у 1996 р. здавалося, що основним гальмом утілення 

в життя апробованих світовою практикою стандартів суспільно-політичного 

розвитку є відсутність Конституції. Однак через деякий час після її прийнят-

тя з новою гостротою виникла суперечність між задекларованими нормами 

та реальною можливістю і бажанням їхнього втілення. Причому було б не 

зовсім правомірно говорити про затягування процесу практичного втілення 

конституційних положень. Точніше, може йти мова про механізм гальмуван-

ня, на який наштовхнулося наше суспільство після 1996 р. у питанні реаліза-

ції інституційно-правової модернізації. 

Системний аналіз систематичних порушень законності органами вико-

навчої влади практично вусіх сферах суспільного життя зроблено у моногра-

фії [363]. Окремий аналіз порушення законності у сфері захисту культурних 

прав громадян виконано автором даної роботи [1118]. Зокрема, зазначено, що 

у розділі 2 Концепції [190] визнано, що сучасний стан розвитку української 

культури і духовності характеризується розмиванням і поступовою маргіна-

лізацією культурних і духовних цінностей у суспільному житті, руйнуванням 

цілісної мережі закладів, підприємств, організацій та установ культури і цілі-

сного інформаційно-культурного простору, неефективним використанням 

наявних культурних і творчих ресурсів. Протягом останнього десятиліття ку-

льтура в Україні не лише втратила відповідне місце серед пріоритетів держа-

вної політики, а й опинилася на периферії державних інтересів. При цьому з 

Національної доповіді щодо соціально-економічного стану України [903, 

розд. 5] слідує, що такий стан справ у сфері культури України не змінився і 

дотепер. Автор виділяє такі порушення владних суб’єктів у даній сфері: не-

належне фінансування, і це при тому, що, як вказано вище, навіть у докумен-

тах ЄС прямо зазначається за необхідне забезпечення належного рівня фінан-

сування культури та культурних програм (див. додаток Б.12, цілі 4, 5); згор-
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тання мережі об’єктів культури; бездіяльність щодо встановлення сучасних 

державних соціальних нормативів у сфері обслуговування закладами культу-

ри; надання дозволів на будівництво об’єктів у буферних зонах культурної 

спадщини. На це вище зверталася увага щодо дозволу на будівництво у бу-

ферній зоні пам’ятки «Софія Київська»; виділення землі під забудову в охо-

ронюваних зонах пам'яток історії; бездіяльність суб’єктів владних повнова-

жень щодо збереження пам’яток, які руйнуються; руйнування нерухомих па-

м'яток археології, на що звернуто, зокрема, пильну увагу у Національній до-

повіді [903, розд. 5]; невиконання вимог щодо інформатизації культури. До-

кладно ці питання будуть розглянуті у наступних розділах цієї роботи щодо 

конкретних галузевих напрямків забезпечення культурних прав громадян. 

Найбільш узагальнено стан з дотриманням прав людини в Україні ха-

рактеризує статистика звернень громадян України до ЄСПЛ. На даний мо-

мент найбільш повною є статистика за 2013 р. [907]. Станом на 31.12.2013 р. 

на розгляді ЄСПЛ знаходилося 13.284 заяви, подані проти України, що скла-

дає 13,3 % від загальної кількості заяв у ЄСПЛ (99.900). З цим показником 

Україна посідає третє місце за кількістю заяв, поданих до ЄСПЛ, після Росії 

та Італії. У 2013 р. ЄСПЛ загалом ухвалив 916 рішень по суті стосовно 3.659 

заяв, поданих проти 47 держав-членів РЄ. За кількістю рішень по суті Украї-

на посідає четверте місце після Росії, Туреччини та Румунії, отримавши 69 

рішень. При цьому у 65-ти з цих рішень (94,2 %) ЄСПЛ констатував принай-

мні одне порушення ЄКПЛ та у 3-х не знайшов жодного порушення. Найбі-

льша кількість заяв проти України, за якими у 2013 р. були ухвалені рішення 

по суті, стосується системної проблеми невиконання (тривалого невиконан-

ня) рішень національних судів, що становить порушення ч. 1 ст. 6 і ст. 13 

ЄКПЛ, ст. 1 Протоколу № 1 до ЄКПЛ. Крім цього, ЄСПЛ констатував пору-

шення Україною норм статей ЄКПЛ: 28 порушень – права на свободу та осо-

бисту недоторканність (ст. 5), 4 – права на життя і 8 – права на ефективне ро-

зслідування фактів смерті осіб (ст. 2), 23 – права на заборону нелюдського 

або такого, що принижує гідність, поводження і 3 – права на заборону кату-
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вання (ст. 3), 10 – права на ефективне розслідування фактів застосування не-

людського або такого, що принижує гідність, поводження та катувань (ст. 3 

ЄКПЛ у процесуальному аспекті), 20 – права на ефективний засіб юридично-

го захисту (ст. 13), 20 – права на захист права власності (ст. 1 Протоколу № 1 

до ЄКПЛ), 19 – права на справедливий суд (ст. 6), 11 – права на розгляд 

справи судом у розумні строки (ст. 6), 7 – права на повагу до приватного і 

сімейного життя (ст. 8), 2 – права на свободу зібрань та об’єднання (ст. 11) та 

1 – права на заборону дискримінації (ст. 14). І це при тому, що, звичайно, не 

усі ображені мають можливість звернутися до ЄСПЛ, та ще й багато заяв не 

беруться до розгляду з формальних причин. Отже, не можна говорити про 

європеїзацію у сфері захисту прав людини. 

Такий стан справ юристи-практики пов’язують, як вказано у моногра-

фії [363, с. 332], з «гіпертрофованою безкарністю посадових осіб влади Укра-

їни за порушення прав осіб». «Найбільше заохочення злочину – безкарність», 

– вчив Цицерон15. В.Я. Малиновський зазначає, що в Україні проблемі відпо-

відальності СВП за помилкові рішення, дії чи бездіяльність не приділяється 

достатньої уваги. Це призводить до вкрай негативних наслідків у здійсненні 

державного управління [699, с. 457–458]. У контексті згаданих вище програ-

них Україною справ у ЄСПЛ адвокат І. Головань, аналізуючи стан відшкоду-

вання, відповідно до ЗУ [194], збитків за рахунок осіб, винних у прийнятті 

ЄСПЛ рішень проти України, звернув увагу, що протягом 2008–2012 рр. за 

рішеннями судів з винних присуджено до стягнення 64,4 млн. грн., а фактич-

но стягнено за цей же період 107,0 тис. грн. Отже, робить висновок І. Голо-

вань, причиною невтішної для України ситуації в ЄСПЛ є те, що особи, винні 

в порушенні ЄКПЛ та заподіянні збитків бюджету, не несуть ніякої відпові-

дальності.Порушення Конвенції оплачуються з Державного бюджету Украї-

ни, тобто фактично за рахунок платників податків16. 

У підрозділі 4.2 цієї роботи розглянуто цілу низку порушень посадових 

осіб суб’єктів владних повноважень у сфері збереження пам’яток історії та 
                                                 

15http://www.wisdoms.ru/132.html. 
16http://blogs.pravda.com.ua/authors/golovan/5121f32f6011a/. 
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культури. Однак практично невідомі випадки покарання посадових осіб за ці 

порушення. У цьому сенсі справедливими слід вважати пропозиції, вислов-

лені у монографії [363, с. 334–336], щодо необхідності законодавчого закріп-

лення механізму, який би забезпечив невідворотність покарання посадових 

осіб СВП у випадку доведених в адміністративному суді незаконних рішень, 

дій чи бездіяльності. Невідворотність відповідальності є типово європейсь-

ким напрямом взаємовідносин суспільства і влади: «самовіддана боротьба 

європейських народів, особливо в останні 3–4 століття і перш за все у ХХ 

столітті, породила і посилювала світову тенденцію підвищення відповідаль-

ності влади перед суспільством»17. 

Наведений огляд дозволяє рельєфно визначити роль адміністративного 

права як науки (доктрини) і як галузі права у засвоєнні європейських прин-

ципів і європеїзації адміністративного права. Вище вже зазначалося, що імп-

лементація будь-якого міжнародного законодавства є «домашнім завданням» 

певної країни, тобто складовою публічного управління. Так, у Стратегії інте-

грації України до Європейського Союзу [218] зазначено, що внутрішнє за-

безпечення процесу інтеграції України до ЄС покладається на вищий, 

центральні та місцеві органи виконавчої влади України у співпраці з органом 

законодавчої влади, відповідними органами місцевого самоврядування (див. 

також додаток Б.2). Тобто мова йде про усю сукупність органів публічної ад-

міністрації, але перш за все – органів виконавчої влади. У Державній цільовій 

програмі інформування громадськості з питань європейської інтеграції Укра-

їни на 2008–2011 рр. передбачено, що виконання цієї Програми забезпечу-

ється органами виконавчої влади, координація діяльності з виконання Про-

грами покладається на Держкомтелерадіо [254]. 

Зокрема, у статті [566] зазначено, що врахування здобутків РЄ та ЄС є 

важливим для приведення організації та діяльності органів виконавчої влади 

на центральному і місцевому рівнях в Україні відповідно до Копенгагенських 

та Мадридських критеріїв, виконання яких є обов’язковим для країн-

                                                 
17http://www.niiss.ru/mag11_otvets_vlas.shtml. 
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кандидатів на вступ до ЄС [566, с. 162–163]. На належне унормування діяль-

ності публічної адміністрації як запоруку успішного процесу адаптації законо-

давства до нових стандартів вказано у роботах [436, 471, 640 та ін.]. У тій же 

Стратегії [218] вказано на такий напрямок забезпечення інтеграційного проце-

су як забезпечення правової адаптації нормативно-правових актів, що прий-

мають органи виконавчої влади, до вимог ЄС (важливу роль тут покликане 

зіграти належне виконання згаданого вище обов’язку Міністерства юстиції 

України щодо експертизи підзаконних НПА). Отже, діяльність органів публіч-

ної адміністрації у сфері європеїзації адміністративного права України являє 

собою двоєдиний процес забезпечення створення належних, європейських 

«правил гри» (як для приватного, так і для публічного сектора) та дотримання, 

реалізацію та виконання сами́ми органами публічної адміністрації цих євро-

пейських правил гри. Зокрема, до категорії адміністративних процесів у сфері 

відносин публічного управління належать: підготовка КМУ як суб’єктом за-

конодавчої ініціативи законопроектів [363, с. 99; 366] (ст. 20 ЗУ [202]); відпра-

цювання та прийняття органами виконавчої влади підзаконних нормативно-

правових актів [333, с. 128–137; 654, с. 20; 665, с. 388 та ін.] та державна реєст-

рація актів у випадках, передбачених законодавством [461, 462]; наступна ор-

ганізаційна, управлінська, контрольно-перевірочна, юрисдикційна діяльність, 

діяльність з надання адміністративних послуг тощо [366]. 

Крім того, необхідно забезпечити належний контроль за вказаною дія-

льністю суб’єктів публічної адміністрації. Як правильно зазначено у статті 

[645], важливим елементом європеїзації діяльності публічної адміністрації є 

такий механізм забезпечення верховенства права, контролю за додержанням 

виконавчою владою вимог закону, як суди, які виконують контрольні функції 

щодо актів і дій відповідних органів та посадових осіб. Судовий контроль у 

цій сфері здійснюється при розгляді судами конкретних справ, передусім 

пов’язаних з оскарженням громадянами рішень органів державної влади, ор-

ганів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб [645, с. 167]. 

Ключовими у цій системі є адміністративні суди. Як зазначено у праці 
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[770, с. 9], завдяки діяльності адміністративних судів принципи верховенства 

права та законності мають поширюватися на діяльність усієї публічної адмі-

ністрації. Як зазначено у рішенні ЄСПЛ від 07.06.2001 р. у справі «Кресс 

проти Франції», «сам факт створення та існування адміністративних судів, 

безумовно, можна привітати як одне з провідних досягнень держави, засно-

ваної на верховенстві права, – зокрема, з огляду на те, що ці суди здобули 

юрисдикцію розглядати акти адміністративних органів не без відповідної бо-

ротьби» (цит. за [770, с. 9]). Отже, ефективність адміністративної юстиції у 

сфері забезпечення прав громадян визначається доктриною та практикою ад-

міністративного права. 

Натомість в українських реаліях адміністративні суди ще не стали на-

лежним захисником прав приватних осіб – «звичним» є те, що часто суди 

приймають свої рішення не з погляду на законність, а з погляду на «державну 

доцільність» [360; 363, с. 297–301]. За найменшої можливості суди схильні 

ставати саме на бік держави [280, 363, 724, 857 та ін.]. Про це свідчать, зок-

рема, і наведені вище приклади відмови адміністративних судів контролюва-

ти законність та обґрунтованість здійснення суб’єктами влади їх дискрецій-

них повноважень. 

Судовий захист суб’єктів приватного права проти держави у публічно-

правовому спорі має більш загальний характер – захист слабкої сторониу пра-

вовідносинах. Так, у Постанові Конституційного Суду РФ № 1-П, прийнятій у 

короткий період її відносно демократичного розвитку – 21.01.2010 р. № 1-П, 

зазначено18 необхідність особливого правового захисту осіб, що залучаються-

доподаткової, адміністративноїабоіншоїпублічно-правової відповідальності, 

атакожу винятковихвипадкаху справах, що випливаютьзцивільнихправовід-

носин, якщоцьоговимагають – за своєю суттюпублічні – інтересизахистуневи-

значеногоколаосібабосвідомо більшслабкої сторониу правовідносинах. 

Концепції пріоритетного захисту «слабкої сторони» іноді дотримується 

і КСУ. Так, у рішенні КСУ від 11.07.2013 р. № 7-рп/2013 зазначено, що умо-

                                                 
18http://www.echr.ru/documents/doc/1694130/1694130-001.htm. 
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ви договору споживчого кредиту, його укладання та виконання повинні під-

порядковуватися таким засадам, згідно з якими особа споживача вважається 

«слабкою стороною» у договорі та підлягає особливому правовому захисту з 

урахуванням принципів справедливості, добросовісності і розумності. 

Зазначеного принципу щодо захисту «слабкої сторони» дотримується 

Суд ЄС, що досліджувалося автором у її статтях [1129, 1130, 1131]. Так, Суд 

ЄС зобов'язав авіакомпанії виплачувати компенсації транзитним пасажирам, 

якщо вони прибувають до місця призначення із запізненням на три години і 

більше. Приводом для прийняття Судом ЄС рішення, що зміцнює права па-

сажирів, стала скарга пасажирки авіакомпанії Air France, яка внаслідок відк-

ладання вильоту добралася до місця призначення з одинадцятигодинним за-

пізненням [916]. При цьому Повітряний кодекс України взагалі не передба-

чає матеріальної компенсації за затримку рейсу [376], – авіакомпанія лише 

зобов’язана забезпечити спеціальне обслуговування: харчування та напої, 

місця в готелі тощо. 

Суд ЄС також зобов’язав залізничні компанії виплачувати пасажирам 

компенсації через запізнення поїздів, навіть якщо вони сталися не з вини за-

лізничників [532]. Українські суди у таких випадках відмовляють у відшко-

дуваннях або значно обмежують відшкодування [1130]. Українські суди при 

першій можливості стають на сторону «сильної сторони» у спорах приватних 

осіб з банками [416, 921 та ін.], підприємствами житлово-комунального гос-

подарства [374] тощо, що означає невідповідність принципам та стандартам, 

виробленим у ЄС. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

За наслідками розгляду теоретичних засад європеїзації публічного 

управління та адміністративного права України у контексті забезпечення ку-

льтурних прав громадян зроблено такі висновки. 
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1. Серед двох моделей публічного адміністрування – відкритої (демок-

ратичної, західної) та закритої (недемократичної, східної) – український на-

род тяжіє до відкритої моделі і заперечує закриту модель, що підтверджуєть-

ся виконаним історико-правовим аналізом становлення української політич-

ної нації й її тісним зв’язком з європейськими політико-правовими традиція-

ми. Нав’язування українській нації східного авторитарного стилю адмініст-

ративного управління, який суперечить духу українського народу, призводи-

ло до суперечностей та/або кровавих трагедій (духовний занепад XVII–XVIII 

ст.ст., зокрема, втрата містами Магдебурзького права;протидія московському 

царю періоду Північної війни і трагедія Батурина; ліквідація у 1775 р. україн-

ського козацтва; поразка УНР у боротьбі з більшовизмом; голодомор – як на-

слідок і помста радянської влади за несприйняття українським селянством 

цієї влади і колективізації; визвольна боротьба кінця 40-х – початку 50-х рр. 

ХХ ст. у Західній Україні; «Майдани» початку ХХІ ст. тощо). Заперечується 

єдність українського та російського менталітету, останній спирається на схі-

дну політико-правову традицію, а періоди демократичного розвитку є, ско-

ріш, винятком, ніж правилом. 

2. В західноєвропейській науці послідовне впровадження європейських 

політико-правових традицій у національні системи публічного адміністру-

вання (публічного управління), що сприйнято і українською наукою, прийня-

то називати європеїзацією. Зокрема, під європеїзацією адміністративного 

права слід розуміти не тільки (і навіть не стільки) формальне впровадження 

норм із європейського права, що само по собі важливо, але й щире сприйнят-

тя (а не просто імітація) європейського стилю правового мислення, правотво-

рчості і правозастосування, що насправді в Україні практично не досягнуто. 

Отримання Україною незалежності давало гарний шанс на європеїзацію кра-

їни, однак гальмом на цьому шляху були (є) постімперські та пострадянські 

традиції адміністративного управління, що нав’язувалися бюрократією пост-

радянського типу. Особливо характерно це проявляється в оцінках, які, в ході 

моніторингу, ПАРЄ надавала стану виконання зобов’язань України перед РЄ, 
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прямо пов’язуючи негатив у виконанні цих зобов’язань з небажанням влади 

їх виконувати. Будучи невдоволеними таким моніторингом, представники 

української влади навіть вдавалися до риторики радянського періоду щодо 

«втручання у внутрішні справи України». 

3. Встановлено, що первісно процес європеїзації розглядався як процес 

переорієнтації національних політик на загальноєвропейську політику у ме-

жах ЄС. Однак враховуючи, що на території Європи діють не менш потужні 

організації, які ставлять на меті впровадження європейських гуманістичних 

традицій права, особливо у сфері захисту прав людини, зокрема, культурних 

прав громадян (РЄ, ОБСЄ), а також необхідності використання напрацювань 

неєвропейських організацій демократичного спрямування, серед яких у сфері 

культури величезну роль відіграє ЮНЕСКО, доцільно розглядати європеїза-

цію як впровадження принципів, норм, критеріїв та процедур, прийнятих мі-

жнародними організаціями демократичного та праволюдного спрямування 

(РЄ, ЄС, ОБСЄ, ЮНЕСКО та ін.), а також у національному праві європейсь-

ких держав у сфері публічного управління, з метою їх застосування в україн-

ському публічному управлінні. При цьому діалектика взаємозв’язку правил 

зазначених організацій віддзеркалюється як через безпосереднє співробітни-

цтво цих організацій між собою, так і через переломлення правил та вимог 

цих організацій через національне право держав-членів. Практичне значення 

такого підходу полягає, зокрема, у спростуванні заперечень «європеїзації» 

українськими «євроскептиками» у зв’язку із нібито недосяжністю Україною 

членства в ЄС, оскільки для України європеїзація публічного управління 

означає прагнення до реалізації принципів «європейського адміністративного 

простору», а не обмежену мету членства в ЄС. 

4. У контексті європеїзації адміністративного права України розглянуто 

концепти «європейське адміністративне право» та «європейський адміністра-

тивний простір». Встановлено, що ці концепти не можна ототожнювати, але 

потрібно розглядати їх у діалектичному взаємозв’язку. Обґрунтовано, що під 

«європейським адміністративним правом» слід розуміти «адміністративне 
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право ЄС», дотримання положень якого забезпечується Судом ЄС у спорах із 

наднаціональними органами ЄС. Водночас концепт «європейський адмініст-

ративний простір» виходить за межі ЄС і формується також у межах інших 

європейських та міжнародних організацій демократичного та праволюдного 

спрямування (ЄС, РЄ, ОБСЄ, ЮНЕСКО, організацій у сфері захисту інтелек-

туальної власності та ін.), національних правових систем демократичних кра-

їн; при цьому «європейське адміністративне право» бере участь у формуванні 

загальних закономірностей та принципів «європейського адміністративного 

простору». Запропоновано авторське тлумачення поняття «європейський ад-

міністративний простір» як складова «європейського правового простору», 

який узагальнює та поширює принципи, норми, критерії та процедури, при-

йняті міжнародними організаціями демократичного та праволюдного спря-

мування (РЄ, ЄС, ОБСЄ, ЮНЕСКО та ін.), а також національним правом єв-

ропейських держав у сфері публічного управління, з метою забезпечення та 

захисту прав осіб у взаємовідносинах з органами публічної адміністрації на 

засадах пріоритету прав осіб, орієнтації на потреби громадян та дотримання 

принципів верховенства права; при цьому «європейське адміністративне пра-

во» є складовою «європейського адміністративного простору», інтегруючись 

з останнім як безпосередньо, так і переломлюючись через національні адмі-

ністративно-правові системи). Узагальнено принципи європейського адмініс-

тративного простору. 

5. Виконаний історико-правовий аналіз свідчить про те, що протягом 

1993–2013 рр. Україна реалізовувала інтеграцію в європейські структури у 

двох напрямах – РЄ та ЄС. Інтеграція до РЄ мала і продовжує мати велике 

правозахисне значення, оскільки приєднання до Статуту РЄ (1995 р.) та ра-

тифікація ЄКПЛ (1997 р.) включили в Україні такий практичний міжнарод-

ний механізм захисту прав людини, як ЄСПЛ. Юридичне оформлення спів-

праці з ЄС відбулося шляхом підписання УПС (14.06.1994 р.), і відтоді було 

започатковано процес адаптації законодавства України до законодавства та 

ЄС. Зазначені напрями тісно пов’язані між собою навіть на рівні цих органі-
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зацій, зокрема, вимоги членства в ЄС пов’язуються із дотриманням зо-

бов’язань перед РЄ. Отже, коли мова йде про виконання (чи невиконання) 

зобов’язань України (як і іншої країни) перед РЄ, особливо у сфері захисту 

прав людини, то мова повинна також йти і про невідповідність вимогам інте-

грації з ЄС. Натомість процес моніторингу ПАРЄ стану виконання зо-

бов’язань України, взятих країною при вступі до РЄ, свідчить про неспромо-

жність та небажання української влади впроваджувати у державно-правове 

життя України європейських «правил гри» та спростовує тезу про можли-

вість європеїзації України власними силами, без євроінтеграції. 

6. Виходячи з діалектики європеїзації «зверху» (з наднаціонального рі-

вня на національний) і європеїзації «знизу» (з національного рівня на надна-

ціональний), доведено неприйнятність концепції самостійної європеїзації 

України – без євроінтеграції, а тим більше європеїзації з наступною інтегра-

цією в Євразійський Союз (чим обґрунтовується необхідність відновлення 

тісних зв’язків із Росією на шкоду євроінтеграції). Показано, що шлях євро-

пеїзації «зверху» проходили країни з більш уставленими демократичними 

традиціями, ніж пострадянська Україна. Особливо це притаманно для «но-

вих» членів ЄС – бувших країн східного блоку (деякі автори називають це 

«реєвропеїзацією»). Для України це ще більш проблематично, враховуючи 

більш тривалий і глибокий вплив важкого антиєвропейського надбання ми-

нулого, перш за все у системі публічного управління та адміністративного 

права. Тому без впливу зовнішніх гравців європеїзація неможлива. Яскравою 

ілюстрацією практичної неможливості європеїзації «знизу» національного 

права, особливо у країнах з тривалим авторитарним, у тому числі радянсь-

ким, правлінням, є історія впровадження Україною хоча б мінімальних євро-

пейських стандартів у межах своїх зобов’язань перед РЄ, взятих при вступі 

до цієї організації. Чинниками відносної ефективності європеїзації «зверху» є 

такі: вимушеність проводити реформи для адаптації до загального політич-

ного курсу та виконання вимог наднаціональних інститутів у межах європей-

ських структур; необхідність взаємодії між наднаціональними та національ-
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ними органами управління, у ході яких запозичуються та впроваджуються 

кращі європейські практики; участь у різноманітних європейських програ-

мах, зокрема, культурного та освітнього спрямування; моніторинг та конт-

роль з боку європейських інституцій, наприклад, ПАРЄ, ЄСПЛ тощо. Одно-

часно, ці чинники будуть гальмувати європеїзацію, якщо будуть діяти з боку 

структур східного типу. 

7. У контексті європеїзації адміністративного права України розглянуто 

та систематизовано «джерела права європейського адміністративного прос-

тору», зокрема, у сфері охорони культурних прав громадян. Обґрунтовано 

прийнятність та доцільність застосування вказаного поняття. Визначено коло 

таких джерел у сфері забезпечення культурних прав громадян як актів між-

народних організацій демократичного та праволюдного спрямування (ЄС, 

РЄ, ОБСЄ, ЮНЕСКО, організацій у сфері захисту інтелектуальної власності 

та ін.), напрямки та принципи правового регулювання нормами цих актів, 

способи їх взаємодії та взаємозв’язку. Узагальнено принципи європейського 

адміністративного простору. Проаналізовано, як взаємозв’язок правил зазна-

чених організацій, який реалізується як через безпосереднє співробітництво 

цих організацій між собою, так і через переломлення правил та вимог цих 

організацій через національне право держав-членів, віддзеркалюється у сфері 

забезпечення культурних прав. 

8. Проаналізовано проблематику впровадження європейських принци-

пів та норм в українське публічне управління та адміністративне право, у 

контексті моністичної концепції співвідношення між міжнародним та націо-

нальним правом як частин (підсистем) однієї спільної системи права. Виділе-

но та проаналізовано проблеми впровадження європейських принципів та 

норм в українське право (пріоритет норм міжнародного права, перш за все 

міжнародних договорів, не закріплений безпосередньо у Конституції Украї-

ни; у законодавстві України не визначено, як практично застосовувати «зага-

льновизнані принципи і норми міжнародного права»; не визначено місце мі-

жнародно-правових актів, згода на обов’язковість яких надана ВРУ (крім рі-
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шень ЄСПЛ); невиправдана затримка в ратифікації міжнародних угод; низька 

якість вітчизняного законодавства; неготовність українського правозастосу-

вача (органів виконавчої влади, судових органів) застосовувати норми між-

народного права у внутрішньодержавних відносинах як безпосередньо діючі; 

загальна неготовність суб’єктів публічної адміністрації дотримуватися гума-

ністичних засадничих принципів, закладених у Конституції та законах Укра-

їни). Зокрема, доведено, що acquis communautaire повинно застосовуватися 

при нормотворенні, а адміністративні суди повинні встановлювати порушен-

ня при наявності такого незастосування в діяльності суб’єктів підзаконного 

нормотворення. Наведено приклади із сфери культури. 

9. Наголошено на провідній ролі адміністративного права як науки (до-

ктрини) і як галузі права у засвоєнні європейських принципів і європеїзації 

адміністративного права. Оскільки імплементація будь-якого міжнародного 

законодавства є «домашнім завданням» певної країни, тобто складовою пуб-

лічного управління, це завдання опосередковується адміністративним пра-

вом; діяльність органів публічної адміністрації у сфері європеїзації адмініст-

ративного права України являє собою двоєдиний процес забезпечення: а) 

створення належних, європейських «правил гри»; б) дотримання, реалізації 

та виконання сами́ми органами публічної адміністрації цих європейських 

правил гри. 

Зроблений у розділі теоретичний аналіз загальних проблем європеїзації 

адміністративного права України використовується у подальшому для ви-

вчення окремих галузевих питань. 
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Розділ 2 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МОДЕЛІ ПУБЛІЧНОГО  

АДМІНІСТРУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТИПІВ  

КУЛЬТУР: ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД 

 

 

2.1. Правозабезпечувальна та правозахисна функції 

адміністративного права: антропологічний вимір 

 

У розділі 1 цієї роботи неодноразово було зазначено, що суспільства 

[548], правові системи [878] та системи публічного управління, опосередко-

вані адміністративним правом [441], при усіх можливих нюансах, поділяють-

ся на дві моделі: відкрита (західного типу – з пріоритетом прав людини), яка 

бере витоки у природно-правовому підході з визнанням природженості прав 

людини, дотримання яких повинні гарантувати та створювати умови для їх-

ньої реалізації держава і суспільство; та закрита (авторитарна, східного типу 

– з пріоритетом інтересів держави), яка бере витоки у юридико-

позитивістському підході з визнанням принципу, за яким права людини і 

громадянина даруються державою, ці права змінюються залежно від держав-

ної доцільності, в державі домінують заборонно-каральні механізми, дозвіль-

ний тип регулювання, інші аналогічні способи і механізми регулювання. На 

думку член-кореспондента РАН С.С. Алексєєва, остання модель найбільш 

повно реалізувалася у СРСР [308], де, як зазначив О.П. Семитько, складаєть-

ся і функціонує особливий абсолютно зобов'язуючий тип (атмосфера, «дух») 

правового регулювання, що характеризується тим, що обов'язкам однієї сто-

рони кореспондують обов'язки іншої сторони, а правами стосовно них наді-

лена лише держава [867]. Як зазначено у розділі 1 цієї роботи, нав’язування 

моделей управління закритого типу потенційно суспільствам відкритого типу 

призводить до суперечностей та конфліктів, що є, зокрема, характерним для 
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України (див. п. 1 висновків до розділу 1). 

Розвиток західної цивілізації призвів до ствердження в її суспільствах 

та правових системах відкритих моделей пра́ва та публічного управління. Як 

зазначає С.С. Алексєєв, ліберальні правові цінності в західних країнах – це 

такі очевидні реалії та постулати, які не вимагають будь-яких витончених 

наукових обґрунтувань, тим більше – боротьби [308]. Зазначене знайшло своє 

віддзеркалення і у доктрині та практиці західного адміністративного права. 

Так, американські адміністративісти зосереджують свою увагу на «зов-

нішньому адміністративному праві», тобто на тій частині галузі права, яка 

регулює взаємовідносини установ з приватними особами. Вони цікавляться 

«внутрішнім адміністративним правом», що регулює внутрішню структуру 

адміністрації та взаємини між окремими її складовими частинами, лише в тій 

мірі, в якій це необхідно для надання юридичної допомоги приватним осо-

бам. Американці схильні розглядати своє адміністративне право як сукуп-

ність юридичних норм, покликаних захистити приватну особу від свавілля 

бюрократії. Як писав у 1928 р. американський вчений Е. Фройнд, «адмініст-

ративне право – це право, що контролює адміністрацію, а не право, створене 

адміністрацією». Ключовою метою судового контролю над адміністрацією є 

охорона прав приватних осіб [303]. 

А.М. Школик наголошує, що превалюючими в адміністративному пра-

ві США, безперечно, є адміністративно-процесуальні норми, які забезпечу-

ють механізм реалізації та захисту прав приватних осіб у їх взаєминах з орга-

нами публічної адміністрації. Адже адміністративні агенції протягом ХХ ст. 

набули значних повноважень, при реалізації яких часто порушуються права 

особи. І са́ме адміністративне право, як сукупність юридичних норм, висту-

пає засобом обмеження зловживань адміністрації та захисту прав громадян і 

корпорацій [1020, с. 20–21]. 

Англійські адміністративісти вважають, що головне завдання адмініст-

ративного права – це підтримка рівноваги між необхідністю мати ефективну 

адміністративну владу і захистом окремих осіб і суспільства в цілому від 
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зловживання цією владою. Відповідно до цього, правовими нормами повинні 

бути встановлені межі адміністративної влади, її суб'єктів і процедура їх дія-

льності [303]. 

Узагальнюючи сучасні традиції адміністративного права держав кон-

тинентальної європейської (романо-германської) правової системи, А.М. 

Школик зазначає, що воно є сукупністю норм, які регламентують дві групи 

суспільних відносин: внутрішні (система органів публічної адміністрації, їх 

взаємовідносини, внутрішня структура та правовий статус) та зовнішні (пра-

вові відносини між адміністративними органами, з одного боку, та громадя-

нами і юридичними особами –з іншого). При цьому внутрішньоорганізаційні 

відносини відіграють допоміжну роль щодо зовнішніх [1020, с. 25]. Я.Б. Ми-

хайлюк зауважує, що основна увага європейських науковців зосереджується 

на реалізації завдань і функцій органів публічної адміністрації у сфері обслу-

говування громадян [720, с. 43]. Український вчений-адміністративіст Ю.Л. 

Панейко [749, с. 132], який працював у межах західної адміністративно-

правової традиції, писа́в: «Адміністративне право неможливе в тих відноси-

нах, в яких державні адміністративні органи керуються виключно доцільніс-

тю і інтересами держави і необмежені правними нормами. В таких відноси-

нах можемо говорити лише про адміністративну техніку. Тільки тоді, як дія-

льність адміністративних органів буде нормована правом, коли наступить 

правне обмеження адміністрації та настане охорона прав осіб – тільки тоді 

може бути мова про адміністративне право». 

Принципи європейського адміністративного простору, узагальнені у 

підрозділі 1.2 цієї роботи, найбільш характерними серед яких є верховенство 

права, пріоритет прав людини, захист «слабкої сторони» у публічних право-

відносинах, відповідальність публічної адміністрації, означають, що у межах 

європейського адміністративного простору визнано концепцію відкритої мо-

делі адміністративного права. Як вважає А.Є Санченко, принципи, стандарти 

та норми європейського адміністративного простору стоя́ть на захисті демо-

кратичних цінностей у сфері державного управління європейських країн 
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[858, с. 203]. 

У статті [786], зокрема, зазначається, що осмисленнятаобговоренняп-

роблемправа, правлюдинитаїхзасадвісторіїєвропейськогосуспільствамаєо-

вропейськогосуспільствамаєочевиднутенденціюзміщуватись-

чевиднутенденціюзміщуватись-

віддомінантисуспільстваідержавинадомінуванняправаіндивіда. У роботі 

[338] зазначається, що історично підхід до досліджень «громадянського сус-

пільства» проглядається як вивільнення індивідуального інтересу з-під полі-

тичної опіки з боку держави. 

Доктринально та відповідно до задекларованих цілей Україна прагне 

реалізовувати відкриту модель адміністративного права, що відповідає мен-

талітету українського народу і запиту суспільства. Так, згідно зі ст. 3 Консти-

туції України, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і сво-

боди людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності дер-

жави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Згідно з ч. 1 ст. 

8 Конституції України, в Україні визнає́ться і діє принцип верховенства пра-

ва. Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підс-

таві, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та за-

конами України. Згідно з ч. 1 ст. 2 КАСУ, завданням адміністративного су-

дочинства визнано захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та ін-

тересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з 

боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх поса-

дових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управ-

лінських функцій на основі законодавства. 

Отже, у перелічених нормах декларується пріоритет прав людини й 

громадянина перед державою, зв’язаність СВП законом. Як вважає В.Б. 

Авер’янов, передбачений ст. 8 Конституції принцип верховенства права 

означає, з-поміж іншого, підпорядкування діяльності державних інститутів 
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потребам реалізації та захисту прав людини, забезпечення їх пріоритетності 

перед усіма іншими цінностями демократичного суспільства [285, с. 31]. 

У Концепції адміністративної реформи в Україні [219] метою адмініст-

ративної реформи визначено формування системи державного управління, 

яка стане близькою до потреб і запитів людей, а головним пріоритетом її дія-

льності буде служіння народові, національним інтересам. Для досягнення ме-

ти адміністративної реформи в ході її проведення має бути, зокрема, запро-

ваджена нова ідеологія функціонування виконавчої влади та місцевого само-

врядування як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод грома-

дян, надання державних та громадських послуг. Визначені у Концепції захо-

ди реформування ґрунтуються на вироблених світовою практикою принци-

пових засадах функціонування виконавчої влади у демократичній, соціаль-

ній, правовій державі, серед яких ключове значення мають, зокрема, такі: а) 

пріоритетність законодавчої регламентації функцій, повноважень та порядку 

діяльності органів виконавчої влади; б) здійснен-ня внутрішнього та судово-

го контролю за діяльністю органів виконавчої влади та їх посадових осіб, на-

самперед з позиції забезпечення поваги до особи та справедливості; в) відпо-

відальність органів виконавчої влади, їх посадових осіб за свої рішення, дії 

чи бездіяльність перед громадянами, права яких були порушені; г) запрова-

дження механізму контролю за функціонуванням виконавчої влади з боку 

суспільства; д) принципи ефективності, відкритості та доброчесності в роботі 

уряду та інших органів виконавчої влади (викладений текст Концепції [219]). 

Отже, задекларованими є цілком європейські напрями реформування влади. 

У паспорті спеціальності «адміністративне право», затвердженому 

ВАК України [782], ця галузь юридичної науки визначена як така, що дослі-

джує суспільні відносини, які формуються в ході забезпечення суб’єктами 

владних повноважень реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб (див. також дод. Б.8). 

Відповідно до доктринальних положень, розроблених під керівництвом 

В.Б. Авер’янова, визначальними характеристиками у тлумаченні адміністра-
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тивного права є не «управлінська», а тим більше не «юрисдикційна» його 

функції, а такі нові функції, як «правозабезпечувальна» (забезпечення реалі-

зації прав і свобод людини) і «правозахисна» (захист порушених прав). Такий 

підхід має сприяти радикальній зміні спрямованості і функцій виконавчої 

влади, орієнтуючи її перш за все на потреби й інтереси людини. Адміністра-

тивне право регулює різноманітні відносини між цими органами і приватни-

ми особами щодо забезпечення згаданими органами необхідних умов для 

ефективної реалізації належних приватним особам прав, свобод і законних 

інтересів. У загальному вигляді адміністративне право – це аж ніяк не 

«управлінське право», а головним чином «публічно-сервісне право», тобто 

право, спрямоване на обслуговування потреб та інтересів приватних осіб у їх 

відносинах з органами публічної адміністрації [284]. 

І.П. Голосніченко [458, с. 9] визначає «адміністративне право» як га-

лузь права (систему правових норм), яка з метою забезпечення належного 

захисту прав і свобод людини й громадянина, виконання функцій держави 

регулює відповідні суспільні відносини. 

У сфері охорони культурних прав громадян правозабезпечувальна фун-

кція адміністративного права втілюється, як визначає В.В. Карлова, у забез-

печенні: необхідних організаційно-управлінських, правових, фінансово-

економічних умов для створення, збереження та поширення культурних цін-

ностей у суспільстві з метою максимального задоволення культурних запитів 

різних суспільних груп; прав громадян у сфері культури – свободи творчості, 

доступу до культурно-мистецьких цінностей; вільного функціонування і роз-

витку всіх існуючих на території країни національних культур; забезпечення 

громадянам необхідних умов для культурного розвитку; їх активної участі в 

культурному житті [572, с. 11]. 

Однак реально відкрита модель адміністративного права приживається 

з великими труднощами, особливо в прикладних сферах його застосування. 

Наприклад, у роботі [704] запропоновано визначення адміністративно-

правового регулювання у сфері справляння податків як цілісного комплексу 
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адміністративно-правових засобів, мета якого – правове забезпечення напов-

нення, відповідно до встановлених планових показників, дохідної частини 

бюджетів та державних цільових фондів… у порядку та у спосіб, що визна-

чені законами про оподаткування. Отже, формулюється абсолютний пріори-

тет інтересів держави над інтересами платників податків; питанням захисту 

прав платників увага практично не приділяється. За 23 роки незалежного ро-

звитку адміністративного права українські адміністративісти не змогли стати 

на заваді використанню різноманітними силовими структурами, перш за все 

недобросовісними працівниками міліції, нібито «законних», відповідно до 

КУпАП, затримань осіб в адміністративному порядку, з метою використання 

цього затримання для отримання свідчень незаконним шляхом. Так, у п. 142 

Рішення ЄСПЛ у справі «Нечіпорук та Йонкало проти України» зазначено: 

«Для того, щоб перевірити, чи причетна людина до злочину, вона поміщаєть-

ся під адміністративний арешт на сфабрикованих підставах і піддається тор-

турам з метою зламати її волю і змусити зізнатися у скоєнні злочину...» (цит. 

за [363, с. 42]). 

Відповідно до п. 10.3 Постанови Пленуму ВАСУ від 20.05.2013 р. № 7 

«Про судове рішення в адміністративній справі», адміністративний суд може 

ухвалити постанову про зобов'язання відповідача прийняти рішення певного 

змісту, за винятком випадків, коли суб'єкт владних повноважень під час ад-

міністративних процедур, відповідно до закону, приймає рішення на основі 

адміністративного розсуду. Отже, ВАСУ пропонує виключити судовий конт-

роль за здійсненням органами влади дискреційних повноважень, хоча, по-

перше, відповідно до Рекомендації від 11.03.1980 р. № R (80) 2 Комітету мі-

ністрів РЄ [107], акт, прийнятий/вжитий під час реалізації дискреційних пов-

новажень, може бути перевірений на предмет законності судом [107, с. 440]; 

по-друге, з згідно ч. 3 ст. 2       КАСУ, адміністративний суд перевіряє рішен-

ня, дії чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень на предмет: 5) добро-

совісності; 6) розсудливості. 

В.В. Карлова [572] зазначає, що завдання у сфері забезпечення культу-



144 

рних прав громадян існуюча система адміністративного управління залишає 

невирішеним і, по суті, на сьогодні залишає їх здебільшого декларативним 

[572, с. 11]. 

Отже, необхідні подальші дослідження щодо справжньої ролі адмініст-

ративного права. 

При вирішенні цього завдання варто врахувати, що будь-яке соціальне 

явище не виникає з нізвідки, а є процесом поступової еволюції. Так, російсь-

кий вчений-юрист М.М. Коркунов писа́в, що поряд із сьогоденням для суспі-

льства має важливе значення і минуле [626]. Дослідник первісної культури 

Е.Б. Тейлор підкреслював, що вивчення витоків і початкового розвитку циві-

лізації заслуговує на копітку роботу не тільки як предмет цікавості, а й як ве-

льми важливе практичне керівництво для розуміння сьогодення і уявлення 

про майбутнє [930]. Ю.І. Семенов зазначає, що коли ставиться завдання 

створення схеми еволюції того чи іншого явища, особливої важливості набу-

ває питання про початковий, вихідний її момент [866, с. 16]. Необхідність 

звернення до витоків того чи іншого явища полягає перш за все у тому, що у 

момент зародження відповідного явища воно проявляється з найменшим на-

шаруванням інших чинників, тобто з найменшим викривленням сутності до-

сліджуваного явища. Тому не випадково, що деякі вчені-адміністративісти 

намагаються знайти витоки адміністративного права у давнині. Так, В.К. Ко-

лпаков [665, с. 19] вказує на витоки адміністративного права в античності. 

В.М. Плішкін [792, с. 40] вказує на зачатки адміністрування у найдавніших 

суспільствах – Шумерії, Єгипті та Аккадії. Але й вони мали свою передісто-

рію: навіть доісторичні люди часто жили організованими групами [792, с. 

41]. Отже, для більш переконливого обґрунтування та розуміння тенденцій 

розвитку адміністративного права слід розглянути його первинне призначен-

ня. 

Один із провідних фундаторів антропології права в російськомовних 

виданнях А.І. Ковлер указує, що дослідження антропологів та археологів до-

зволяють подовжити історію людства до 2 млн. років, а, можливо, й більше 
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[591, с. 107]. Однак і антропологічні закономірності мали свою передісторію. 

Як зазначає проф. Ю.І. Семенов, якщо людина і суспільство виникли, то пра-

вомірним є питання про те, куди вони сягають своїм корінням. Очевидно, що 

витоки людини і суспільства потрібно шукати у тваринному світі. При цьому 

базовими у даному сенсі вчений називає дослідження та висновки етології 

(науки про поведінку і звичаї тварин, про закладені в них програмах поведін-

ки) [864]. 

Етологічні дослідження зв’язку суспільно-правової поведінки людсь-

ких спільнот з генетичним багажем людини як живої істоти здійснювали Но-

белевські лауреати К. Лоренц[683 та ін.], Н. Тинберген [939], інші зарубіжні 

вчені. У російськомовній літературі значний внесок у дослідження цих пи-

тань зроблено А.І. Ковлером [591], В.Р. Дольником [506]. А.В. Вязовським 

[435]. На необхідність та доцільність досліджень біологічного аспекту дер-

жавно-правових явищ вказувавли, зокрема, українські дослідники пра́ва Д.А. 

Гудима [479], C.П. Рабі-нович [827], С.С. Сливка [883], Л.М. Маймескулов 

[559] та ін. Так, Д. Гудима [479] зазначає, що юридична антропологія безпо-

середньо пов’язана з дослідженнями з етології права, котра вбачає витоки 

права у біологічно зумовлених моделях поведінки живих істот. «Управління 

у групах пралюдей уже існувало у формі переважання влади найбільш біоло-

гічно сильної та агресивної особини-вожака. Така система домінування, ус-

падкована від приматів, є найбільш ранньою системою управління та прита-

манна всім стадним суспільствам» – зазначає Л.М. Маймескулов [559]. Однак 

спроб встановити зв’язки між антропологічними закономірностями та сього-

днішнім станом справ в адміністративно-правовій науці не здійснювалося. 

В україномовній літературі спробу послідовно застосувати досягнення 

етології та антропології для аналізу державно-правових явищ здійснено у ро-

ботах Л.М. Бєлкіна [362, 363, 367, 368]. Зазначені дослідження ґрунтуються 

на тому, що, як писа́в П.О. Кропоткін, «суспільство не було створене люди-

ною; воно передувало людині» [648, с. 35]. Однак, якщо живі істоти, вклю-

чаючи людей, тяжіють до спільного існування, то повинні виникати форми 
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взаємодії (консолідації) для такого існування [819]. Окремі питання антропо-

логічних аспектів адміністративного права розглянуто автором у її статтях 

[1033, 1040, 1088, 1106, 1107]. 

Серед провідних типів консолідації етологи виділяють вертикальну 

консолідацію (ВК) та горизонтальну консолідацію (ГК) [819]. Інші типи кон-

солідації, наприклад, конформізму (КК) можуть мати допоміжний характер 

[368]. 

Вертикальна (ієрархічна) консолідація – найбільш розповсюджений – у 

часі, просторі та біосфері –  вид консолідації груп [819]. Як правило, ієрархія 

є структурно важливим компонентом життєдіяльності будь-якої організації 

[642]. Навіть горизонтальна соціальна організація не означає повної відсут-

ності ієрархічних відносин [768]. Їхня мета – встановлення внутрішнього по-

рядку для забезпечення нормального функціонування системи. Однак у ієра-

рхічних відносин є зворотний бік. Ці відносини є асиметричними – в силу 

цього принципу одні керують і домінують, інші підкоряються вказівкам і ви-

конують їх. Консолідованість у таких структурах досягається підпорядкуван-

ням більшої частини групи одній особині або вузькій їх групі. Вертикальна 

структура групи, у її чистому (тобто без значимого домішку ГК) вигляді пе-

редбачає повне, беззастережне і самовіддане підпорядкування нижніх ярусів 

ієрархії вищим [819]. 

Важливо підкреслити, що встановлення відносин домінування-

підпорядкування здійснюється не лише за рахунок зусиль майбутнього домі-

нанта, а й за рахунок «згоди» (конформізму) майбутніх підлеглих. Навіть 

найбільш пригноблений член групи небезпідставно вважає політику лояльно-

сті і покірності більш виграшною стратегією, ніж вираження невдоволення: 

вона надає перевагу (непідсилення тиску) практично гарантовано, тут і зараз. 

Вираження ж невдоволення небезпечне різким посиленням репресій і навіть 

загрозою життю [819]. 

Аналіз властивостей ВК-груп дозволяє вважати, що вертикальна (ієра-

рхічна) консолідація є прообразом і моделлю необмеженої влади – аж до ав-
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торитаризму та тоталітаризму [367, 368]. Так, С.Г. Кара-Мурза наголошує, 

що у так званих державах традиційного типу відносини влади і підданих є 

ієрархічними[569, с. 38]. З цього приводу А.В. Вязовський [435] пише: «Си-

льна особиста влада (диктатура), концентрація владних повноважень у руках 

вузької групи осіб, близьких до диктатора, – всі ці явища належать до інсти-

нкту створення ієрархій». В.Р. Дольник [506, с. 232] зазначає:  «В силу інсти-

нктивних програм  люди самозбираються в ієрархічні піраміди, це майже так 

само неминуче, як утворення кристалів... З етологічної точки зору, утворити 

автократичну державу – це не піднятися на вершину, що вимагає вірно спря-

мованих зусиль, а скотитися у воронку, для чого можна або взагалі зусиль не 

застосовувати, або застосовувати їх невірно». Створення суто вертикальних 

ієрархічних структур вимагає мінімуму витрат енергії та мінімуму інтелекту-

альності, що врешті-решт збігається, оскільки інтелектуальна діяльність – 

найбільш ресурсномісткий вид діяльності [368]. Тому створення вертикаль-

них ієрархічних структур може бути вигідним у короткостроковій перспек-

тиві, хоча буде невигідним у довгостроковому аспекті. 

С.С. Алексєєв, «віддаючи належне» точності суджень В.Р. Дольника з 

приводу ієрархій як передумови авторитарних структур [308], зазначає, що 

право має глибокі природні передумови, особливо чітко виражені у «звича-

ях» і «нормах поведінки» організованих біологічних співтовариств. Са́ме тут 

слід шукати первинні, підґрунтові витоки тої, на жаль, органічної для людсь-

кого суспільства організаційної побудови, яка характеризується ієрархічною 

пірамідальною структурою, вершину якої увінчують особини із жагою до 

влади, та виникають ті історично перші щаблі правового розвитку, які раніше 

були визначені як «право сильного», «право війни», «кулачне право», «право 

влади» [308]. 

Простота створення вертикальних структур призводить до того, що, як 

зазначає проф. О.А. Івін [548, с. 74], більша частина людської історії – історія 

колективістських суспільств. Так були влаштовані суспільства у Стародав-

ньому Єгипті, у Древньому Китаї, шумерська, індська, хетська, арабська, 
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андська, майянська та інші цивілізації. Колективістськими за своєю приро-

дою були західноєвропейське феодальне суспільство і російське суспільство 

майже до кінця XX ст. У ряді європейських країн індивідуалістичні суспільс-

тва в XX ст. були замінені колективістськими на досить тривалий період. Іс-

торія людства – це головним чином історія колективістських суспільств. 

Певною альтернативою ВК-відносинам слугують горизонтальні відно-

сини (горизонтальна консолідація – ГК). Ці відносини складаються безпосе-

редньо між особинами приблизно однакового рівня ієрархії, за межами від-

носин домінування-підпорядкування. О.В. Олескін [767] звертає увагу, що у 

приматі в особини можуть формувати коаліції, завдяки яким, за певних умов, 

вони можуть обмежити владу домінанта та навіть повалити його. З іншого 

боку, «свавілля» домінантів не завжди «заохочується» природним відбором. 

Так, неодноразові жорсткі обмеження у доступу до їжі чи до самки можуть 

призвести до загибелі або розпаду групи. У такому випадку гени домінуван-

ня-підпорядкування (як у домінанта, так і у підлеглих) можуть бути видалені 

з генофонду популяції. Взамін з великою вірогідністю виникає переважання 

генів довгострокової поведінки, тобто фактично – високих ментальних здіб-

ностей [819]. 

Таким чином, природний відбір у довгостроковій перспективі «заохо-

чує» встановлення горизонтальних зв’язків, що, у свою чергу, тісно пов’язане 

з інтелектуалізацією діяльності членів спільнот [819]. Зростання інтелекту на 

цьому етапі еволюції було дуже великим [958]. Американський етнолог та 

культуролог Л. Уайт [953, с. 26] пов’язує еволюцію людства на даному етапі 

з еволюцією культури. Отже, розвиток інтелекту створює умови для інтенси-

фікації культурної діяльності, а вона, у свою чергу, сприяє подальшому інте-

лектуальному розвитку людини. У межах цього процесу зміцнюються відно-

сини горизонтальної консолідації, що призводить до обмеження первісної 

влади вождів. 

З. Фрейд [973] указує, що багато табу, що виникли у первісних суспіль-

ствах, спрямовані на обмеження волі вождів. Мета табу, зазначає вчений, 
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може бути різною: з одного боку, табу призначалося для охорони важливих 

осіб (вождів, священиків) від можливих пошкоджень, але, з іншого боку, та-

кож і для захисту слабких – жінок, дітей і, взагалі, звичайних людей проти 

магічної сили священиків і вождів. Тяжкість обмежень табу для королів-

священиків мала у багатьох диких народів історично важливі і для наших по-

глядів особливо цікаві наслідки. Цей статус перестав бути чимось бажаним; 

той, кому він належав, вдавався до всіляких засобів, щоб позбутися його. На-

приклад, у Камбоджі часто доводиться силою змушувати спадкоємців при-

йняти королівську гідність. На Nine або Sawage Іsland, кораловому острові в 

Тихому океані, монархія фактично прийшла до кінця, тому що ніхто не хотів 

погодитися взяти на себе відповідальну і небезпечну посаду. У деяких части-

нах Західної Африки після смерті короля складається таємна рада, щоб приз-

начити наступника короля. Того, на кого падає вибір, хапають і примушують 

прийняти посаду силою. 

За етнографічними джерелами, М. Салінз [855] повідомляє про складні 

дилеми щодо обов’язку вождів бути щедрими. Вождь намбіквара (індіанців у 

Бразилії) повинен не просто робити все добре – він повинен намагатися ро-

бити все краще за інших, і цього очікує від нього група. Перше і найголовні-

ше знаряддя його влади – щедрість. Це те, що в умовах надто скромних стат-

ків одноплемінників від нього очікується найперше. Це клавіша, на яку бу-

дуть натискати практично безперервно (Levi-Strauss, 1961). 

Роль вождя та його сім'ї у суспільстві пілага полягає в підтримці інших. 

Вождь та його сім'я стають об'єднуючим чинником у селі. Са́ме у цьому зна-

ченні використовуються найменування «батько» для вождя і «діти» для меш-

канців села... Статус вождя накладає важкий тягар, незважаючи на властивий 

цьому положенню «престиж». Всі люди – його діти, за яких він відповідаль-

ний (Henry, 1961). 

У народу качин люди вищого класу отримують подарунки від тих, хто 

нижче від них за статусом. Але вони не мають від цього ніякої тривалої еко-

номічної вигоди. Хоча індивід зі статусом приналежності до вищого класу 
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визначений як той, хто «отримує подарунки», він весь час відчуває з боку су-

спільства примус віддавати більше, ніж отримує. Інакше його вважатимуть 

«середнім», а середня людина наражається на небезпеку втратити статус 

(Leach, 1954). 

За повідомленнями місіонерів, які побували на Таїті, таїтянський вер-

ховний жрець все, що отримував, негайно ж роздавав друзям і слугам; так що 

незважаючи на численні подарунки, котрі йому зробили, він нічого не прид-

бав для себе, за винятком блискучого капелюха, пари бриджів і старого чор-

ного пальта, по краях якого він настромив червоне пір'я. Не зроби він так, він 

ніколи не став би королем і навіть не втримався б як вождь (Duff Missionaries, 

1799). 

У індіанського народу ассінібойни групи сіу у США вождь, щоб збере-

гти свою популярність, повинен все віддавати, і завжди він залишається най-

біднішим у групі. Насамперед вождь піклується про те, щоб розподіляти по-

дарунки серед власних родичів і багатих людей, на яких він зможе спертися, 

коли виникне необхідність (Denig, 1928-1929). 

У індіанського народу канза-осаге, також групи сіу (штат Оклахома, 

США), вожді й ті, хто претендує на просування суспільною драбиною, добу-

вають собі популярність безкорисливістю і бідністю. Якого б небувалого ус-

піху не досягали вони у придбанні майна, – це тільки на благо їх достойних 

винагороди прихильників, бо вожді роздають добро з надмірним марнотратс-

твом і пишаються тим, що славляться найбіднішими людьми у громаді 

(Hunter, 1823). 

У ціло́му М. Салінз указує на загальне правило: «...Володіти – означає 

бути великим, і... багатство є необхідний супутник суспільного рангу і атри-

бут особистої доблесті. Але важливий момент полягає у тому, що водночас 

володіти означає давати...». Щедрість – вища культурна цінність і атрибут, 

необхідний для придбання прихильників у політичному та юридичному жит-

ті [855]. 

Л. Уайт [953] зазначає, що у деяких племенах ватажки або вожді зби-
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рають данину з простих общинників у вигляді їжі або інших речей. Але у бі-

льшості випадків це не форма приватної власності або експлуатації, а відкри-

та суспільна угода. Ватажок виконує громадські, племінні функції у формі 

політичної, військової або обрядової служби. Данина, яку йому платять, під-

тримує і зміцнює таку службу. Крім того, від вождя традиційно вимагається 

влаштувати великий бенкет, на якому їжа поїдається здебільшого тими, хто її 

і приніс [953, с. 322-323]. 

Ф. Енгельс [1028] аналізує та порівнює організацію управління у іроке-

зів (за Л. Морганом [1140]) та у грецькому роді напередодні створення Афін-

ської держави (приблизно 1300 р. до н.е., за поемами Гомера [1028, с. 301-

304]). Порівняння такої організації наведено у дод. Б.17 та свідчить про її де-

мократичність (див. також роботу Бєлкіна Л.М. [367]). Ф. Енгельс схиляється 

також до визнання демократичності організації управління родом у Римі 

[1028, с. 318]. 

Л. Уайт [953] вважає, що наявність рад як особливих механізмів соціа-

льного контролю притаманне багатьом соціокультурним системам і на різних 

рівнях розвитку первісних суспільств, від примітивних аборигенів Австралії 

до індіанців-пуебло, які практикують інтенсивне землеробство. Ради можуть 

формуватися по-різному, але у будь-якому разі рада – це частина громади або 

племені, що діє на благо суспільства у цілому [953, с. 301]. Л. Уайт підтриму-

вав Л. Г. Моргана у його поглядах на те, що інститути первісного суспільства 

були демократичними і несумісними з монархією [953, с. 371]. 

Отже, в результаті культурної роботи первісних спільнот, спрямованих 

на подолання деспотії вождів, склалася демократична система влади і управ-

ління. На думку С.С. Алексєєва (із співавторами) [931, розд. 2, гл. 4, § 5] та 

С.О. Комарова [608, розд. 2, гл. 4, § 5], влада у первісному суспільстві за сво-

єю природою є безпосередньо суспільною, тобто не відділеною від суспільс-

тва і неполітичною. Єдиним способом її реалізації було громадське самовря-

дування… Збори – настільки ж древнє утворення, як і сам рід. 

Таким чином, створенню первісних держав передувала «процвітаюча 
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первісна демократія», що створило передумови та можливості формування 

держав на гуманістичних засадах. 

Отже, вивчення організації влади у первісних суспільствах дозволяє 

встановити відповідні закономірності «у чистому вигляді», без наступних 

нашарувань. Тут відносини вертикальної чи горизонтальної консолідації про-

глядаються найбільш чітко. Розвиток інтелектуальної діяльності первісних 

людей призводить до підсилення горизонтальних зв’язків і обмеження влади 

первісних вождів. 

Разом з тим автор моделі влади як технічної системи О.І. Добролюбов 

[504, с. 29] підкреслює, що без ієрархічних систем обійтися неможна. Але 

вони, як зазначалося, мають і позитивні, і негативні сторони, серед останніх – 

їх «підкорююча» здатність, нестримне самопоширення влади ієрархів на всі 

сторони життя людей, здатність до нестримного зростання, нерівність людей, 

що складають ієрархічну піраміду, зростаюча небезпека концентрації абсо-

лютної воєнізованої влади в однієї особи. Тому в моделі О.І. Добролюбова на 

місце вищого ієрарха ставиться закон. Закон (конституція) виступає у ролі 

«новоявленого диктатора нового типу», що якісно відрізняється від тради-

ційного диктатора – людини, однак вимагає підпорядкування всіх громадян, 

включаючи главу держави. Тут править не людина, а закон. Це істотне ново-

введення, що забезпечує якісно нове рішення головного завдання суспільст-

вознавства – страхування суспільства від можливої тиранії однієї особистос-

ті. Отже, з одного боку, суспільство гарантоване від бід і небезпек анархії, а з 

іншого – воно захищене від поневолення «залізною ієрархією» на чолі з без-

змінним правителем [504, с. 158,159,162]. 

Отже, істинне призначення права – обмежувати свавілля ієрарха (вож-

дя), а не посилювати його додатковим інструментарієм. Цей принцип знали 

ще стародавні римляни. Так, у дод. Б.18 наведено зібрані Л.М. Бєлкіним [363, 

с. 43] крилаті латинські вислови щодо панування закону над владою. Отже, 

якщо адміністративне право – це ПРАВО, а не набір інструкцій для чиновни-

ків, то, відображаючи взаємини суспільства і влади, воно повинне в першу 
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чергу вирішувати питання обмеження влади, забезпечуючи права громадян. 

Звідси закономірно виникає правозабезпечувальна і правозахисна функції 

адміністративного права. Слушною є думка, висловлена проф. Р.С. Мельни-

ком, який щодо систем адміністративного права, які не виконували зазначені 

функції, вказує, що і норми радянського адміністративного права, і норми 

дореволюційного поліцейського права являли собою ні що інше як інструкції 

держави для її агентів [711, с. 22]. 

При визначенні сучасного погляду на суспільну роль адміністративно-

го права слід виходити з положень ст. 3 Конституції України, згідно з якими 

«держава відповідає перед людиною за свою діяльність», а «утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави». Але са-

мі громадяни, як правило, не в змозі забезпечити собі охорону і захист прав, 

оскільки не мають владних повноважень, якими наділені державні органи, а 

також інші суб'єкти, до яких вони звертаються. Тому в державно-

управлінській діяльності громадяни звертаються зі своїми вимогами про на-

лежну поведінку до СВП навіть у тих випадках, коли зобов'язаними є не цей 

суб’єкт, а інші учасники адміністративно-правових відносин. Громадяни, які 

беруть участь у сфері діяльності органів виконавчої влади, іноді не мають у 

тих чи інших відносинах і особистого інтересу. Об'єктом їхніх суб'єктивних 

прав може бути не особистий, а державний, суспільний інтерес або інтерес 

осіб, права яких вони захищають [554]. 

Як зазначає С.С. Алексєєв [308], в ході розвитку пра́ва все більш чітко 

виявляються деякі загальні закономірності пра́ва як все більше зв'язування 

держави, всіх осіб, наділених владою, жорсткими заборонами, обмеженнями, 

дозвільним порядком їх функціонування. Слід розрізняти, далі зазначає С.С. 

Алексєєв [308], чотири основні ступені позитивного права: право сильного, 

право влади, право держави, право громадянського суспільства. Перші два 

ступеня (право сильного, право влади) можуть бути охарактеризовані як не-

розвинене право, при якому у тому чи іншому вигляді панує «гола сила». Два 

наступні ступеня(право держави, право громадянського суспільства) відріз-
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няються тим, що в позитивному праві реалізуються спочатку цивілізаційні 

досягнення, характерні для державної організації суспільства, а потім – най-

більш високі гуманітарні цінності, причому так, що право знаходить власну 

основу свого буття (природжені права людини) і стає здатним піднятися над 

владою, її свавіллям. Са́ме існування і функціонування влади «в державі», в 

якій затверджуються і отримують розвиток демократичні і гуманістичні цін-

ності, а на їх основі механізми обмеження влади (Конституція, інститути на-

родовладдя, парламентаризму, розподілу влади) дозволяє ставити владу «на 

місце» – робити її помірною, обмежувати її функції суспільно необхідними 

завданнями, перешкоджати закладеним в ній потенціям до необмеженого во-

лодарювання, диктатури, свавілля. Проте лише утвердження права громадян-

ського суспільства і відповідна йому передова демократична державність 

можуть забезпечувати такий рівень панування права, який виключить прорив 

у суспільне життя права сильного, права влади і деформацію під напором йо-

го неприборканої потужності демократичних правових інститутів і форм. 

У монографії [925], де розглядаються питання культури державного 

управління, складовою частиною цієї культури визначено зв’язаність держа-

ви правом. Ідея правової державності спрямована на обмеження влади (сили) 

держави правом; на встановлення правління законів, а не людей; на забезпе-

чення безпеки людини в її взаємодії з державою, потреб людей та інтересів 

громадян. Дж. Локк відстоює позицію, що Державець повинен правити згід-

но з установленими постійними законами, оголошеними народу та відомими 

народові, а не шляхом імпровізованих указів. Держава, що видала закон, не 

може сама його порушити [925, с. 114-115]. «Влада, яка порушує нею ж при-

йняті закони, може і повинна бути оголошена бунтівником»19 (Дж. Локк). 

Таким чином, правозабезпечувальна та правозахисна функції адмініст-

ративного права як ПРАВА в історико-антропологічному вимірі виводиться 

із глибинної сутності і призначення права урізати владу найсильнішого, за-

хистити інтереси «слабкої людини», обмежити свав.ілля ієрархів і тим самим 

                                                 
19 Цитується за: http://voxfree.narod.ru/aphorism/policy.html 
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забезпечити захист прав, свобод та інтересів громадян у їх взаємовідносинах 

з органами влади та місцевого самоврядування. Правильне розуміння сутнос-

ті адміністративного права сприяє гармонізації відносин «людина → влада → 

держава». 

 

 

2.2. Культурологічні аспекти формування моделей публічного  

адміністрування у контексті європеїзації адміністративного права  

України 

 

У підрозділах 1.1, 2.1 цієї роботи окреслено магістральний, в тому чис-

лі й для України, шлях демократичного розвитку публічного управління та 

адміністративного права, який визначається природними властивостями до-

людських і пралюдських спільнот, без наступних нашарувань. Але, за висло-

вом Ф. Фукуями, «демократія, на жаль, переживає за́раз далеко не кращі ча-

си» [978]. Отже, потрібно зрозуміти об’єктивні причини відхилення конкрет-

них суспільств, їх правових систем та систем публічного управління від оп-

тимальних параметрів та ролі культури у цих процесах. Як зазначає академік 

РАН В.С. Нерсесянц, «право належить до фундаментальних цінностей люд-

ської культури» [806, гл. 1]. Культурологічний підхід передбачає бачення 

права не тільки у взаємодії з якимось культурним середовищем, але і як не-

від'ємний елемент культури [806, гл. 2]. При цьому, як зазначається у підруч-

нику [297, с. 29], навіть коли історично-правовий контекст не дозволяє у пев-

ний проміжок часу виділити для вивчення суто адміністративно-правові ін-

ститути, оскільки досить тривалий час право виступає як єдине ціле, без чіт-

кого поділу на галузі, завжди у тій чи іншій мірі проявляються тенденції вио-

кремлення інститутів, властивих адміністративному праву. Окремі питання 

взаємозв’язку культури та адміністративного права, зокрема властивих йому 

інститутів, розглянуто у кандидатській дисертації автора [1076, с. 24-33] і 

отримують подальший розвиток у статтях [1033, 1068, 1086, 1087, 1088] ав-
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тора та у даному дисертаційному дослідженні. 

Доктрини та норми права (правила поведінки) у певних спільнотах не 

виникають самі по собі, а є наслідком загальнокультурного дискурсу цього 

суспільства. Як зазначає Ю.І. Семенов [865], культура є досвід діяльності 

людей, що має врешті-решт життєве значення для всієї їхньої конкретної спі-

льності у цілому. Цей соціально значущий досвід життєдіяльності людей за-

кріплюється у словниковому фонді, граматиці, системі мови, в структурах і 

образах мислення, творах словесності (прислів'ях, приказках, казках, повіс-

тях, романах і т.п.), різного роду прийомах та способах дій, нормах поведінки, 

нарешті, у різного виду створених людиною матеріальних речах (знаряддях, 

спорудах тощо). 

Домінуюча у сучасній науці культуроцентристська парадигма виходить 

з визначального впливу культури на умови життєдіяльності людей, наголо-

шуючи на пріоритетному дослідженні культурно-ментальних чинників. Са́ме 

останні визначають відповідні ціннісні очікування, які, у свою чергу, вима-

гають для їх задоволення відповідного типу економічної і політичної органі-

зації [836, с. 97]. І.Г. Ігнатченко розглядає культуру як один із головних чин-

ників у розвитку творчого потенціалу суспільства, що при достатній розви-

неності справляє позитивний вплив на науку, освіту, економіку та інші сфери 

[553, с. 8]. Л.Л. Максим'як наголошує, що в сучасному європейському суспі-

льстві культура розглядається як першооснова будь-якого розвитку [698]. 

Сучасні тенденції щодо урізноманітнення видової картини культури, а також 

її самоорганізаційної природи нині відбивається у відповідній рефлексії в рі-

зних галузях наук [898, с. 61]. 

У цьому сенсі заслуговує на увагу думка, висловлена у Нобелевській 

лекції Й. Бродським: «…Я не закликаю до заміни держави бібліотекою – хоча 

думка ця неодноразово мене відвідувала – але я не сумніваюся, що обирай ми 

наших керівників на підставі їх читацького досвіду, а не на підставі їхніх по-

літичних програм, на землі було б менше горя…» [403]. 

У Варшавській декларації РЄ (2005 р.) [60], між іншим, зазначається, 
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що соціальна згуртованість, а також освіта і культура є основними факторами 

забезпечення ефективного дотримання головних цінностей РЄ в наших сус-

пільствах і для безпеки європейців у довгостроковій перспективі. 

У монографії [806] вказується, що поняття культури за своїм логічним 

змістом ширше від поняття права. Більше того, право – лише один із елемен-

тів змісту культури. У цьому сенсі культура є свого роду «середовищем про-

живання» права, «системою координат», в рамках якої воно формується і діє. 

Поняття «право» є невід’ємним елементом поняття «культура». Той факт, що 

право є складовою частиною культури, робить некоректним їх протиставлен-

ня як наукових категорій [806, гл. 2]. У підручнику [793, с. 34-36], де виділе-

но 10 функцій культури (дод. Б.19), лише одна з них названа нормативною, 

тобто нормативна функція культури є складовою функції культури у цілому. 

Розглядаючи зв'язок культури і права, С.С. Алексєєв зазначає, що суть 

феномена права як явища, що виражає вимоги цивілізації, не вичерпується 

тільки тим, що воно, право, нормативно об'єктивує і реалізує ці вимоги. Пра-

во є також явищем культури як сфери індивідуального самовираження осо-

бистості, творчості, їх акумуляції, самозростання. Це виражається перш за 

все у тому, що право у специфічному вигляді відображає життя у всіх його 

складних проявах, причому в проявах надзвичайно широкого діапазону – від 

головних і глибинних пластів життя (економічної організації суспільства, 

структури політичної влади та ін.) до найбільш прозаїчних, життєвих, сімей-

них, побутових. При цьому юридичні норми орієнтуються на основи якісного 

стану суспільства і говорять про те, якими мають бути або можуть бути вчи-

нки людей… В цьому й полягає дивовижна своєрідність законодавчих поло-

жень як явища культури [308]. 

Аналізуючи чинники формування правових сімей світу, Р. Давід та 

К. Жоффре-Спінозі зазначали, що відмінність [культурного] середовища мо-

же спричинити і глибоке розходження між правом країни, де воно виникло, і 

країни, в яку воно імпортовано. Загальне право надає цьому особливо наочне 

підтвердження. Наприклад, право США чи Канади, в яких склалася культура, 
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що відрізняється в багатьох аспектах від англійської, демонструє широку ав-

тономію в рамках правової сім'ї загального права [489, теза 18]. 

Культурна діяльність супроводжує людину з моменту зародження люд-

ських спільнот. Як зазначається у підручниках [486, с. 10-11; 793, с. 10-15], 

еволюція природи та людини як особливого виду у природі є вихідним моме-

нтом культурної історії людства. Щоб зберегти себе як вид первісна людина 

вимушена була вийти за межі природи, здійснювати суто людські дії, які 

склали суто культурну роботу. Американський філософ Л. Мемфорд вважає, 

що культурна робота була для розвитку людини важливішою, ніж фізична 

праця. Як зазначає Л. Уайт, у ході еволюції приматів людина з'явилася тоді, 

коли отримала розвиток і знайшла собі вираз її здатність до символізації, зві-

дки і випливає здатність продукувати культуру [953, с. 51]. «Людина, – далі 

вказує Л. Уайт, – це тварина. Людина в справжньому сенсі слова – та ж са́ма 

тварина плюс культура. Культура була створена людиною, але, раз виникну-

вши, вона знайшла власне життя і стала покоління за поколінням перетворю-

вати чоловіків і жінок на справжніх людей. Однак культура від початку і до 

кінця залежить від людини; вона буде живою, доки живою є вона, і помре 

разом з нею [953, с. 609]. В іншому місці своєї праці Л. Уайт зазначає, що 

«людина – це тварина і, подібно до всіх інших живих істот, вона постійно 

прагне зробити своє життя безпечним та тривалим. Культура – це назва засо-

бів, інструментів, що використовуються людиною і тільки людиною в цій бо-

ротьбі…, культура – це сукупність знарядь, пристосувань, традиційних зви-

чок, звичаїв, почуттів та ідей…» [953, с. 595-596]. Отже, буде цілком право-

мірно стверджувати, що право – це особливе «знаряддя культури», яке ство-

рюється за допомогою спеціальних символів, вибудуваних за спеціальними 

правилами. 

Таким чином, у даному дослідженні автор спирається на базові поло-

ження про те, що витоки права слід шукати у загальнокультурній діяльності 

людей та їх спільнот, а витоки культури – у житті та діяльності первісної лю-

дини. Аналізу витоків культури на матеріалі досліджень первісних суспільств 
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присвячено такі, що стали класикою, роботи Л. Уайта [953], З. Фрейда [973], 

Е. Тейлора [930], а також сучасні підручники з культурології [486, 793, 1006 

та ін.]. Загальні питання взаємозв’язку права і культури розглянуто у моног-

рафії [806]. Однак питання впливу культури на формування принципів адмі-

ністративного права як віддзеркалення засад та принципів державного 

управління у науці не вивчалося. 

Нами вже неодноразово зверталася увага на відмежування відкритих та 

закритих суспільств, відкритих та закритих моделей публічного управління 

та адміністративного права. Сучасні культурологічні дослідження свідчать 

про прямий зв'язок між зазначеними типами суспільств і типами пануючими 

у відповідних суспільствах культур, – як у просторі, так і у часі. Вірніше, з 

огляду на пріоритет культуроцентристської парадигми, правильно було б 

сказати про детермінованість типів суспільств пануючими у відповідних сус-

пільствах типами культур. 

Так, згідно з голландським дослідником Г. Хофстеде (G. Hofstede) 

[986], узагальнено [657, 766, 836], що всі культури класифікуються як індиві-

дуалістські або колективістські (дод. Б.20). В індивідуалістських суспільст-

вах серед основних цінностей домінують повага прав людини і висока цін-

ність окремого людського життя. Навпаки, колективістські суспільства пе-

редбачають повне «розчинення» людини в інтересах своєї групи (сім'ї, кла-

ну); власні інтереси майже не враховуються, якщо суперечать або не підтри-

муються групою[836]. Тобто ознаки типів культур певним чином корелюють 

з ознаками, за якими відрізняється відкрите (демократичне) від закритого 

(авторитарного) суспільства. Наприклад, Г. Хофстеде підходить до класифі-

кації країн за параметрами культури «дистанція влади» (прийнятна у суспіль-

стві різниця між керівниками та керованими) та «індивідуалізм – колекти-

візм» (дод. Б.21). На основі своїх досліджень Г. Хофстеде робить висновок, 

що індивідуалізм характерний для західних розвинених країн, а колективізм 

– менш розвинених східних. Японія займає проміжне положення. Найвищий 

рівень «дистанції влади» у азійських, африканських країн (сюди слід добави-
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ти також Росію20), найнижчий – для країн германської групи. 

Варто зазначити, що безпосередньо Г. Хофстеде не здійснював дослі-

дження щодо східнослов’янських країн. Такі дослідження за його методикою 

зроблені пізніше іншими дослідниками. Наприклад, у статті російських авто-

рів [671] зроблено спробу довести тотожність культурних менталітетів в 

Україні та Росії. Однак відповідні аргументи спростовуються наведеними у 

цій же статті цифровими показниками (дод. Б.22), відповідно до яких рівень 

індивідуалізму в українців вище, а «повага» до влади – нижче, ніж у росіян, 

що, до речі, робить прийнятними для суспільства антивладні виступи. 

Французький соціолог Ж. Еріар-Дюбрей, засновник фундації «За демо-

кратичну культуру», зокрема, вважає, що демократична культура спирається 

на принцип існування у кожної людини певних форм автономності мислення 

й поведінки. Існування демократичної культури у населення характеризуєть-

ся активною, ефективною та довготривалою участю членів громадянського 

суспільства у виробленні колективних рішень та у визначенні способів спів-

праці [517]. 

Варто вказати, що названі закономірності встановлено у розрізі різних 

країн на даний, фіксований, період часу, тобто у статиці. Однак аналогічні 

кореляції можна прослідкувати і у часі (в історичному розвитку). При цьому 

одночасно можна прослідкувати, як ці закономірності формуються за терито-

ріями. 

Як і у підрозділі 2.1 цієї роботи аналіз доцільно розпочати з культуро-

ґенезу у первісних суспільствах. З одного боку, вважається, що суттєвою ри-

сою первісної людини є тотожність індивіда і роду, розчинення людини в ко-

лективі [1006, с. 107], тобто у наявності ознаки колективізму. Але у первіс-

них суспільствах колективізм особливого роду, тобто колективізм, коли чле-

ни колективу у своїй сукупності не відчужені від влади. Як зазначає проф. 

М.І. Матузов, суспільна (соціальна) влада, що існувала у додержавний пері-

од, була безпосередньо суспільною, будувалася на засадах первісної демок-
                                                 

20https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%B4%D0%B5,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%82 
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ратії, на функціях самоврядування (тобто суб'єкт і об'єкт влади тут збігалися) 

[707, гл. 2, § 1]. 

Як показано у підрозділі 2.1 цієї роботи, основним питанням утвер-

дження системи управління у первісних суспільствах було подолання прете-

нзій керуючих осіб (вождів тощо) на одноосібне, авторитарне управління, які 

(претензії) зумовлювалися і підкріплювалися генетичним багажем вертика-

льної консолідації. При цьому необхідність управління зумовлювалася 

об’єктивно. Як зазначає М.І. Матузов, «як тільки з'являється суспільство, ві-

дразу ж виникає потреба в управлінні» [707, гл. 2, § 1]. Відомості, наведені у 

підрозділі 2.1 цієї роботи, свідчать, що завдяки культурній (розумовій) роботі 

членів спільнот їм вдавалося підсилювати потенціал горизонтальних зв’язків 

і обмеження ієрархів. 

Культура первісного суспільства створювала підвалини демократично-

го врядування. З цього приводу, наприклад, Л. Уайт [953] писа́в [953, с. 347]: 

«Які б грубі і обмежені не були первісні культури в технологічному відно-

шенні і якою б убогим і бідним в умовах племінної організації не було життя 

для багатьох народів (але далеко не для всіх), їхні соціальні системи, що за-

сновані на спорідненості і характеризуються свободою, рівністю і братством, 

безумовно, більше підходять природі людини…, ніж будь-які інші системи, 

коли-небудь реалізовані в будь-якої з культур (включаючи і наше власне су-

часне суспільство)». 

Результатом культурної роботи слід вважати ритуали, обряди, міфи, які 

є одними з найважливіших явищ первісної культури [431, с. 8-9]. У підруч-

нику [1006, с. 109] зазначається, що координатором людської поведінки у пе-

рвісних суспільствах відповідно до настанов суспільного цілого виступав ри-

туал. Сила ритуалу полягала в його конкретності й чуттєвості, можливості 

виразити найскладніші смисли людської життєдіяльності мовою звуків, жес-

тів, рухів, зображень. У згаданій роботі [431, с. 8-9] вказується, що са́ме ку-

льтурні традиції, виражені в обрядах, слугували і витоками права. Витоки 

соціального регулювання культури можна знайти у соціальних нормах перві-
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сною суспільства, що виникли спочатку у вигляді ритуалів і обрядів, пізніше 

– міфів, моральних встановлень і звичаїв. Завдяки міфам упорядковувався 

внутрішній зміст поведінки людини: створювалися божества для преклоніння 

(боги, герої, предки), котрі наділялися ідеалізованими вчинками як зразками 

для поведінки. А за допомогою обрядів і ритуалів влаштовувалася зовнішня 

форма поведінки. 

Як вже зазначалося, на думку З. Фрейда [973], багато табу, що виникли 

у первісних суспільствах, спрямовані на обмеження волі вождів. О.В. Дьомін 

зазначає, що «для первісного суспільства характерним є добровільне підпо-

рядкування старійшинам, влада яких спиралася на авторитет, повагу, визнан-

ня одноплемінників. Старійшиною людину роблять перш за все видатні ор-

ганізаційно-вольові якості. Спочатку влада старійшини не передавалася у 

спадок. Якщо з'являвся сильніший, досвідчений і мудрий член роду, відбува-

лася заміна старійшини… Спеціальний апарат управління і примусу в перві-

сному суспільстві відсутній» [495, гл. 2]. Зазначені закономірності проявля-

ються, зокрема, в організації життя в ірокезів та античних племен (див. під-

розділ 2.1 цієї роботи). Це створило передумови та можливості формування 

держав на гуманістичних засадах там, де вдалося запобігти торжеству верти-

кального (ієрархічного) панування21. Зазначене цілком гармонічно втілилося 

у створення Афінської держави, що частково розглядалося автором у її статті 

[1068]. 

Як зазначається у підручнику [1006, с. 143-144], еллінська традиція яв-

ляє нам феномен вільного громадянина, який є самостійним приватним влас-

ником і разом з такими самими економічно незалежними власниками утво-

рює громадянське суспільство, підпорядковуючи собі державні інститути. 

Давній грек уявляв соціальні відносини як горизонтальні, тобто взаємини в 

принципі рівноцінних людей, а не як вертикальні, що йдуть з висоти влади до 

                                                 
21Як іронічно пише С. Климовський, [до 13 ст.] в Європі соціальна еволюція викона-

ла велику роботу в бік англійської Великої хартії вольностей 1215 р. та інших обмежень 
повноважень альфа-самця. У Центральній Азії [у монголо-татар], навпаки, були зайняті 
удосконаленням первинної мавпячої моделі [домінування] і оголосили її сакральною 
[581]. 
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підлеглих їй людей. Як указується в роботі [922, с. 50], грецька цивілізація 

породила ні з чим не порівняну кількість шедеврів в культурній сфері, де 

особливе значення має са́ме індивідуальна, особистісна творчість. Колекти-

візм не є всевладним; він співіснував в діалектичному протиборстві з індиві-

дуалізмом, з високою цінністю особистості (немає ніякого сумніву, що ця 

цінність в Греції та в античному світі в цілому була значно вищою, ніж на 

Стародавньому Сході). Більше того, в епоху архаїки, коли формувався поліс, 

поряд з колективістськими в тій же мірі зростали й індивідуалістичні тенден-

ції. Можна стверджувати, що VIII-VI ст.ст. до н.е. були часом не тільки «на-

родження полісу», але й «народження особистості». 

При цьому са́ме античні суспільства дають приклад істинної поваги до 

права. Вони генерують такі ідеї, безпосередньо пов’язані з ідеєю права, як 

ідеї законності [894], верховенства права [787], пріоритету громадянського 

суспільства [922]. У роботі [923] розглядаються особливості Афінської демо-

кратії як найбільш розвиненої та прогресивної на той час системи управлін-

ня. Демократія, що склалася в Афінах класичної епохи, стала, по-перше, най-

розвиненішою, сильною і яскравою у всій античної історії, по-друге, най-

більш стабільною і довговічною, а не ефемерною, по-третє, вона справила, 

безперечно, найбільший вплив на всю подальшу історію людства. Багато 

ключових категорій, що вироблені афінської демократією, лягли в основу 

устрою сучасних демократичних держав. Антична демократія передбачала 

реальну, повномасштабну і безпосередню участь в управлінні державою 

всього колективу громадян [923, с. 27-28]. Одним із основних принципів ан-

тичної полісної демократії слугувала рівність усіх громадян перед законом 

(ісономія), відсутність, за рідким мотивованим винятком, привілеїв у будь-

якої групи цивільного населення за критеріями знатності і багатства. В ціло-

му кожен громадянин мав рівне право на активну участь у політичному житті 

[923, с. 29]. Характерною була зв’язаність посадових осіб законом – навіть 

найвищі посадові особи не могли творити що-небудь по своїй волі. Вони бу-

ли повністю підконтрольні афінським народним зборам [923, с. 30]. Взагалі, 
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афінська демократія була політичною системою, що забезпечувала найбільш 

повне і широке залучення громадян в управління державою. 

Антична культурна та правова традиція справили визначальний вплив 

на розвиток культури і права тих країн і правових систем, які були готові 

сприймати гуманістичну демократичну правову традицію. Зокрема, європей-

ська культура як джерело та умова європейського права, з перспективно-

історичної точки зору, вибудована на фундаменті єдиної культурної моделі, в 

основу якої покладено давньогрецьку інтелектуальну традицію, в якій переп-

лелися християнство, грецька філософія і римське право. Раціональний син-

тез цих трьох складових і є стрижнем європейської культури, вагомою скла-

довою якої є європейське право, яке визнає́ться європейською цивілізацією 

центральним та головним принципом її соціальної організації. Са́ме цим мо-

жна пояснити появу більшості правових теорій на ґрунті європейської куль-

тури [520, с. 66; 688, с. 3]. Відомий німецький філософ Е. Трельч визнавав, 

що сучасний європейський світ якнайтісніше пов’язаний з античною культу-

рою, з її традицією, правом і державним устроєм, мовою, філософією і мис-

тецтвом [426, с. 15; 947, с. 615]. 

Щодо римського права, яке особливо інтенсивно розвивається в остан-

ні століття до н.е. і аж до II-III ст.ст. н.е. – це, на думку, С.С. Алексєєва [308], 

справді правове диво, неперевершений шедевр юридичного мистецтва і куль-

тури, який багато в чому визначив правовий прогрес людства. 

Аналізуючи особливості культури європейського Середньовіччя, дос-

лідники відзначають її двоїстий характер. Шанобливе ставлення до грецької 

науки і заперечення античної чуттєвості; християнське милосердя і жорсткі 

переслідування єретиків і язичників, витончені богословсько-схоластичні 

дискусії про таємниці християнського вчення і непроглядне неуцтво народу, 

для якого ця мудрість не мала абсолютно ніякого значення, зневажливість до 

людської особистості і християнське піклування про спасіння душі – усе це 

зумовило утворення химерної суміші, що становила зміст релігійної свідомо-

сті в епоху Середньовіччя [793, с. 146]. Негативна складова цієї суміші при-
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водила до оцінки культури Середньовіччя як втілення догматизму, релігійно-

го фанатизму, придушення свободи особистості – всього, проти чого висту-

пали і з чим боролися прогресивні сили наступних епох [561, с. 213]. Са́ме ця 

частина культури Середньовіччя синтезувала характерне для державно-

правової думки цього періоду невизнання гідності всіх членів суспільства, 

нерівність прав людини [600, с. 27].  

Натомість велика частина культури Середньовіччя формувалася и 

створювалася у містах. Атмосфера міста зумовила появу вільної особистості. 

Тут формувався дух індивідуалізму, підприємливості, практичного глузду, 

самовпевненості та волі до перемог у житті [1006, с. 218]. Са́ме ця культурна 

традиція стала підґрунтям ствердження Магдебурзького права, яке, на думку 

П.О. Кропоткіна, означало звільнення від ярма світських і духовних панів 

[648, с. 89]. 

М. Вебер вважав, що середньовічні міста, в яких зберігалася відносна 

демократія, мали культурно-соціологічну пов’язаність з громадянськими 

традиціями античного полісу [570, с. 44-45]. 

Культура міст, яка ґрунтувалася багато в чому на діяльності універси-

тетів, сприяла, на думку Р. Давіда та К. Жоффре-Спінозі [489, теза 28], відро-

дженню ідеї пра́ва у другій половині епохи Середньовіччя (ХІІ-ХІV ст.ст.). 

Це відродження ідеї пра́ва пов’язане із створенням романо-германської пра-

вової сім'ї, яка не ґрунтувалася ні на чому іншому, як на спільності культури. 

Вона виникла і продовжувала існувати незалежно від будь-яких політичних 

цілей. Основним джерелом, звідки поширилися нові ідеї, сприяючи тим са-

мим відродженню пра́ва, стали осередки культури, що виниклі в Західній Єв-

ропі. Головна роль при цьому належала університетам, з яких першим і най-

більш відомим був Болонський університет в Італії [489, теза 28]. 

У XV–XVI ст.ст. виник потужний культурний рух, який називають Ре-

несансом, або Відродженням. Велич культури Відродження найяскравіше 

проявилася у сфері мистецтва. Мистецтво, особливо живопис, скульптура, 

архітектура, зайняло в ній провідне місце і стало головною ареною її творчих 
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досягнень. Термін «Відродження» був вперше використаний італійським ху-

дожником і мистецтвознавцем XVI ст. Вазарі: він писа́в про відродження ан-

тичних традицій у творчості живописців, скульпторів і зодчих після занепаду 

образотворчого мистецтва в епоху Середньовіччя. Засвоєння античної куль-

турної спадщини в епоху Відродження набуло великого практичного значен-

ня. Творці цієї епохи ясно уявляли собі процес розвитку культури: не ставши 

спадкоємцем найкращих взірців минулого, не можна мріяти про майбутнє. 

Звернення до античної спадщини, однак, не зводилося лише до його вивчен-

ня і наслідування їй. Воно було формою, в якій стався перехід до нового 

ідейного змісту культури. Основою цього змісту став гуманізм. Поняття «гу-

манізм» ввели у XV ст. самі творці нової культури. У центрі їх уваги перебу-

вала жива людська особистість. Гуманісти захоплювалися духовною та тіле-

сною красою людини, її розумом і волею, масштабами її творчих досягнень. 

Вони вважали, що гідність людини визначається не її походженням, багатст-

вом чи владою, а перш за все гуманістичною «вченістю» [625;661]. 

Нові культурні віяння сприяли утвердженню ідей природної, мораль-

ної, правової, релігійної рівності людей, ідей, що лежать в основі і нових по-

літико-правових концепцій. За головну передумову, що обумовлює необхід-

ність і діяльність держави, бралася «природа людини», її схильності та інте-

реси. Держава і право логічно виводилися з цієї посилки, розглядалися у зв'я-

зку з інтересами людей, їх відносинами, історією і природним середовищем 

[550, c. 159]. На думку С.С. Алексєєва, системи чинного європейського права 

втілили у собі античні цінності і цінності Ренесансу, які були продуктом ви-

сокої інтелектуальної культури тих періодів [308]. Такий дуалізм цінностей 

не є випадковим, оскільки віддзеркалює єдність ідей античності і Відроджен-

ня, культура якого, як зазначено вище, активно засвоювала і використовувала 

ідеї античності. 

Проголошені гуманістичні цінності епохи Відродження набули пода-

льшого розвитку та втілення в культурі Просвітництва (XVIII ст.). Естетика 

епохи Просвітництва мала наступальний, демократичний характер. Вона 
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стимулювала інтерес західноєвропейських учених до переосмислення тради-

ційних естетичних категорій: краси, гармонії, смаку [715]. Ці ідеї отримали 

найбільше поширення у Західній Європі, а також в Україні [497, с. 102–110]. 

Як зазначено у монографії [520], європейське право невіддільне від єв-

ропейської культури. Культура є процесом творення цінностей, що закладає 

фундамент цивілізованого суспільного устрою. Євроінтегруючись, держави, 

як представники інтересів відповідних культур, з одного боку, свідомо чи не-

свідомо прагнутимуть зберегти визначальну для себе ідентичність, а з іншого 

– впливати на формування певної «єдиної» чи «спільної» європейської куль-

тури [520, с. 66]. Дослідження інтеграційних процесів у рамках ЄС, у тому 

числі в галузі права, показали, що найважливішою передумовою їхнього ус-

піху є культурна спільність країн, що входять у ЄС [806, гл. 2]. У Резолюції 

(95) 38 щодо стратегії РЄ в галузі культури [78] зазначено, що захист і спри-

яння спільним цінностям народів і націй Європи та визнання й охорона їх 

різноманітності є суттєвими для зміцнення демократії, соціального єднання і 

дотримання прав людини. 

Зокрема, Н.О. Армаш [322] безпосередньо пов’язує переважання пар-

ламентських форм правління в Західній Європі (порівняно з іншими части-

нами світу) з поширенням демократичних ідей Просвітництва. Натомість бі-

льша частина середньоазійських держав обрали своєю формою правління 

президентську республіку, – вочевидь відповідно до традиційної схильності 

цих суспільств до єдиноначального патріархального правління [322, с. 149]. 

Варто зазначити, що там, де тимчасове нав’язування невластивих типів 

адміністративного управління вступає у суперечність з типом культури, 

остання пручається такому нав’язуванню. Наприклад, історія нацизму в Ні-

меччині ілюструє протиприродність штучного перетворення культурно і ме-

нтально сучасного громадянського суспільства на традиційне (більше того, 

архаїчне). Як визнає́ С.Г. Кара-Мурза,історія поставила жорстокий експери-

мент: це була спроба подолати індивідуалізм і з'єднати людей обручами жор-

сткої ідеології у «сніп», що підпорядкований єдиній волі. Протиприродна ар-
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хаїзація сучасного суспільства Німеччини потрясла увесь світ [569, с. 23]. На 

думку О.С. Ахиєзера, нацизм історично виник при переході до розвинених 

форм західного лібералізму і був спробою консервативних елементів запобіг-

ти цьому переходу [325, с. 769]. Однак сучасні успіхи Німеччини, у тому чи-

слі й у сфері денацифікації, свідчать про перемогу базових культурних цін-

ностей. З цього приводу пророчими виявилися слова російського філософа 

П.В. Тихомирова (1904 р.), який вказував, що спроби утиску у Німеччині 

свобод ви́кликало б «вибух загального обурення» в суспільстві [940] (див. 

також підрозділ 3.3 цієї роботи). Порівнюючи ставлення двох культурних 

зрізів до трагедії Другої світової війни, варто послатися також на українсько-

го військового журналіста П. Шуклінова: «Якщо німцям соромно за свою 

роль, росіяни продовжують "культ перемоги" – культ ґвалтівників і вбивць, 

культ "захопи та відбери"»22. 

У Резолюції (95) 38 «Про стратегію Ради Європи в галузі культури» 

[78] зазначено, що культура та інтелектуали робили протягом тяжких часів 

диктатури і тоталітаризму великий внесок у захист особистих свобод і утри-

мування країн Центральної та Східної Європи в колі європейського культур-

ного співтовариства. У цьому сенсі Р. Давид, К. Жоффре-Спінозі зазначали, 

що у жодній з європейських соціалістичних країн не визнали за необхідне 

відразу ж у цілому скасувати все старе право, як це зробили в Росії [489, теза 

155]. Зазначене відповідає іншій, ніж європейська, культурній традиції у Ро-

сії (див. підрозділи 1.1, 1.2 цієї роботи та дані, наведені нижче). 

Виходячи із запропонованої та використаної вище методології дослі-

дження взаємозв’язку між культурою, з одного боку, та правом (у тому числі 

в контексті інститутів, властивих адміністративному праву) й публічним 

управлінням, з іншого боку, розглянемо, як встановлені закономірності про-

являються на теренах Української держави, зокрема, у її взаємодії з російсь-

кою культурою і правом. При цьому необхідно враховувати встановлені у 

підрозділі 1.1 цієї роботи відмінності між українським та російським мента-

                                                 
22http://obozrevatel.com/blogs/50238-uvidel-kak-ot-uzhasa-stanovyatsya-zaikami.htm. 
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літетом. 

Перша держава східних слов'ян, яку історики називають Київською 

Руссю, існувала в IX–XIII ст.ст. Найбільшої могутності вона досягла в XI ст. 

при князюванні Ярослава Мудрого. Київська Русь розвивалася не ізольовано. 

Вона входила в загальноєвропейський історико-культурний ландшафт (прос-

тір). Культура Київської Русі досягла високого рівня розвитку і не поступа-

лася культурі більшості країн Європи. Київ за часів Ярослава Мудрого пере-

творився на великий центр культури, ремесла й торгівлі – не тільки Київської 

Русі, але й усієї Європи [625, с. 247]. Долучення українців у цей період до 

культурно-етичних цінностей, які й понині становлять основу сучасної захід-

ної цивілізації, збагатило скарбницю духовного життя українського народу, 

вивело його культуру на широкі простори світової цивілізації, поставило в 

один ряд з найрозвинутішими тогочасними культурами [962, с. 17]. Серед 

таких цінностей – антично-грецькі традиції визнання самоцінності людини 

[1006, с. 210]. 

Наступний період розвитку української культури припадає на литовсь-

ко-польську добу в історії українського народу [962, с. 18] (див. також під-

розділ 1.1 цієї роботи). У другій половині XIV ст. Україна об’єдналася з Лит-

вою в одній державі як рівна з рівною. Самі литовці називали цю державу 

Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. Це найповніше відпо-

відало національному та територіальному складу нової держави. Українські, 

білоруські та частково російські землі становили 9/10 загальної площі князів-

ства [625, с. 266]. 

Населення українських земель не чинило опору литовським князям. 

Останні дотримувалися на захоплених землях правила: «Ми старину не ру-

шимо, а новини не вводимо». Руська (українська) мова була визнана офіцій-

ною, сфера її застосування розширювалася [625, с. 266]. Литва і Польща 

зближували Україну із Західною Європою, відкривали вікно на Захід. Звідти 

йшли нові культурні впливи, зокрема, латинізація. Через Польщу Україна по-

знайомилися з такими течіями у культурі, як гуманізм і реформація [625, с. 
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268]. 

О. Субтельний висловлював підтримку думці, що Велике князівство 

Литовське зберегло традиції Київської Русі більшою мірою, ніж Московія. 

Українські історики навіть вважають, що, по суті, воно стало відновленою 

руською державою, а не чужоземним формуванням, що поглинуло Україну. 

Литовський Статут, як явище європейської культури, стверджував цінність 

такого поняття, як установлені та гарантовані законом права. А усвідомлення 

цього пов'язувало українців із західною політичною й правовою думкою. Ін-

ший продукт Київської Русі – Московія, навпаки, в результаті століть монго-

ло-татарського панування не мала можливостей познайомитися з принципа-

ми західної законності. Включення українців у польсько-литовську Річ Пос-

политу уможливило для українців благодатні й стимулюючі впливи Заходу 

[917]. 

Культура козацької доби також ґрунтувалася на передових досягненнях 

тогочасної європейської культури та освіти, що сприяло виникненню козаць-

кої демократії – явища політичного, державницького, яким дивувалася Євро-

па. Козацька старшина, гетьмани у своїй культурно-освітній політиці спира-

лися на кращі зразки європейської освіти. Справжньою революцією в освіті 

на той час став перехід на європейську систему викладання предметів. За до-

свід правили західноєвропейські єзуїтські колегії. У козацькі часи до істори-

чної висоти були підняті великі маси українського народу, які у процесі тво-

рення своєї культури використовували європейські чинники, що допомагало 

усвідомити своє державницьке продовження [562, с. 353].  

Отже, домосковський період розвитку культури в Україні здійснюється 

в західній культурній, а відповідно і правовій, традиціях, особливістю яких є 

сприйняття антично-грецьких традицій. Як зазначає О.Л. Шевнюк, персона-

лізм набував особливого змісту в контексті належності України до антично-

грецької культури з її цінністю людини. При цьому, наслідуючи християнст-

во через Візантію, українство не сприйняло основного принципу візантиніз-

му – панування загального над індивідуальним. Зокрема, у космогонічному 
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міфі «Про перший рік творіння» чітко виражено міфологему індивідуалізації: 

мотив «засіяли разом» витісняється мотивом «стали битися» і «тільки один 

птах вийнявся». Ще забудова протоукраїнських поселень відображала праг-

нення персоналізації, підкреслення самостійності родини і приватності майна 

[1006, с. 210]. З такими культурними традиціями пов’язане ствердження тра-

дицій гуманістичної законності, що спостерігається на українських землях. 

Як правильно вказано у монографії [363, с. 94] і викладено у підрозділі 1.1 

цієї роботи, навіть не маючи своєї державності, українське населення пози-

тивно сприймало демократичні форми права, що панували на відповідних 

територіях (Литовські Статути, Магдебурзьке право). У короткі періоди укра-

їнської державності (Гетьманська держава, УНР) впроваджувалися гуманіс-

тичні правові норми (підпорядкування влади закону, забезпечення прав лю-

дини тощо). Зокрема, в «Історії Русів» зазначено, що (мовою оригіналу) «чи-

ны и народ Малороссийский… вкусили и напитались слишком вольностей» 

європейських [611, с. 97] (див. також підрозділ 1.1 цієї роботи). 

В епоху Європейського Просвітництва вищі здобутки європейської ку-

льтури також проникали в Україну і знаходили своє застосування і розвиток. 

У XIX ст. європейська культура стає могутнім чинником у боротьбі за націо-

нальну незалежність. Гнобителі українців це розуміли, і саме тому з’явилася 

царська заборона української культури в Емському указі 1876 р. Олександра 

II [562, с. 353]. 

У дисертаційному дослідженні [913] встановлено, що конституційні 

ідеї в Україні періоду УНР-ЗУНР та їх реалізація на практиці відповідали то-

гочасному рівню розвитку європейського конституціоналізму. У дисертацій-

ному дослідженні [842, с. 24] наголошено, що до початку 1930-х рр. вихідці 

із західних теренів національної території, які мешкали й працювали у Над-

дніпрянщині міжвоєнної доби, окрім власного безпосереднього трудового й 

інтелектуального внеску у загальноукраїнську справу, відігравали у своєму 

оточенні й важливу комунікативно-інформаційну роль завдяки власній вира-

зній самоідентифікації не лише з українством, а й з «європейськістю», втіле-



172 

ною в колишній приналежності до єдиного державного утворення не з євра-

зійськими Тамбовом і Ташкентом, а з Венецією і Віднем. 

Проблематика взаємодії культури України з культурою Росії є склад-

ною, заплутаною і до кінця нез’ясованою у самі́й Росії [516;661]. У підручни-

ку [516] зазначено, що вихідна історична і ціннісна характеристика російсь-

кої культури полягає в тому, що в ній відбивається прикордонне положення 

Росії між двома континентами і цивілізаційними типами – Європою і Азією, 

Заходом і Сходом. Це породило різні думки. Мислителі західницької орієн-

тації вважали за краще бачити в Росії неухильну тенденцію прилучення до 

Заходу і подолання «східної відсталості», мислителі-слов'янофіли, навпаки, 

відстоювали самобутність Росії, принципову відмінність і від Заходу, і від 

Сходу, вбачаючи в ній общинно-православні начала. Пізніше виявилася і єв-

разійська лінія в розумінні російської культури, в якій стверджувалося її про-

сторове, історичне і духовне злиття з азіатським ареалом [516, с. 485]. 

Водночас ключ до вирішення цієї двоїстості дає періодизація російської 

культури, запропонована М.О. Бердяєвим [382], який написа́в, що в історії ми 

бачимо п'ять різних Росій: Росію київську, Росію татарського періоду, Росію 

московську, Росію петровську, імператорську і, нарешті, нову радянську Ро-

сію [382, с. 7]. Вважаємо, що у цій періодизації згадування про «Росію київ-

ську» є відлунням притаманного російським «державникам» прагнення при-

власнити на користь Росії історію Київської Русі-України і вважати історію 

та культуру останньої частиною історії і культури Росії. Якщо з цієї періоди-

зації прибрати «Росію київську», то з’ясується, що цій так званій «Росії київ-

ській», як описано вище, притаманний європейський вектор становлення та 

розвитку культури, а власне Росії залишається те, що має авторитарний, ім-

перський, закритий характер – Росія татарського періоду, Росія московська, 

Росія петровська, імператорська і радянська Росія. Як пише сам М.О. Бердяєв 

[382], російський народ по своїй душевній структурі народ східний... Мос-

ковська культура була східною культурою, культурою христианізованого та-

тарського царства. Ця культура вироблялася у постійному спротиву латинсь-
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кому Заходу й іноземним звичаям [382, с. 7–8]. Це відповідає також «євразій-

ській лінії в розумінні російської культури» [516, с. 485]. Зазначене цілком 

слушно можна інтерпретувати і так, що «європейська» частина «російської» 

культури – це культура західних народів, які тимчасово (але, можливо, надо-

вго) потрапляла під владу Російського царя чи Генерального секретаря (Фін-

ляндія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Україна, Молдова як частина Руму-

нії). Без такої частини російська культура – це культура азійського типу23. 

Більше того, потрапляння народів західних культур під владу Росії багато у 

чому призводило до вихолощення культурної проєвропейської ідентичності 

цих народів. Так, В.Ф. Верстюк зазначав, що якщо у XVIII ст. українці вва-

жалися більш освіченими і причетними до європейської культури, ніж ро-

сіяни, до кінця XIX ст. вони на 80 % складалися з неписьменних [415, с. 613] 

(див. також підрозділ 1.1 цієї роботи). Українців Російської імперії, що відві-

дували Галичину в перші роки XX ст., незмінно вражав той культурний пос-

туп, який зробили їхні західні співвітчизники [917]. 

Авторитарна культурна традиція породжує відповідно і авторитарну 

правову традицію. Так, Г.А. Джаншиєв у дослідженні [920] ілюстрував полі-

цейську сваволю на прикладі черкаського городничого Щербцова, який сла-

вився кулачними розправами над затриманими, особливо тими, хто посилав-

ся на закони, але при цьому, а може й тому, дуже подобався начальству. Зро-

зуміло, така поведінка чиновників була притаманна не тільки українським 

територіям, але й усій Росії. 

Те, що російська культурна та правова традиція є очевидно неєвропей-

ською, визнаю́ть і численні сучасні спостерігачі, у тому числі вчені різних 

напрямів. Так, О.С. Ахиєзер, зазначаючи, що більша частина історії Росії 

пройшла в умовах або «крайнього», за його термінологією, або «помірного» 

авторитаризму [325, с. 799], була надія на ліберальний дискурс у постперебу-

довний період. Однак ця надія не справдилася. Росія виявилася неспромож-
                                                 

23 Як зазначала російський опозиційний політик В. Новодворська, «залишившись без 
України у своїй країні, Росія остаточно здичавіла» 
(https://www.obozrevatel.com/blogs/83502-rossiya-ne-mozhet-byit-drugoj.htm) 
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ною перейти до ліберальної цивілізації [325, с. 767–798]. Філософ С. Дацюк 

наголошує, що з початку 2000-х років Росія швидкими темпами здійснює ан-

тизахідний проект «рускій мір», який принципово, навіть за назвою, не може 

стати… західним [494]. 

Російський письменник Д. Драгунський зазначає, що самодержавство – 

НЕ прищ на тілі Росії, а сама́ Росія [508]. У цьому сенсі слушною є думка, що 

процеси, що відбулися у радянський період, НЕ були випадковими відхилен-

нями у розвитку країни. Вони були закономірними для Росії з її общинною, 

антиіндивідуалістичною ідеологією, сліпим підпорядкуванням владі, масо-

вим психологічним неприйняттям будь-яких проявів особистої самостійності 

[806, гл. 3; 765, гл. 2]. 

С.Г. Кара-Мурза [569] відверто визнає́, що держава і право у Росії не є 

такими, що будуються на принципах, притаманних сучасній державі «захід-

ного» типу та громадянського суспільства. За своїм типом, стверджує С.Г. 

Кара-Мурза, російська держава і в часи Російської імперії, і в радянський пе-

ріод виразно належала до категорії держав традиційного суспільства, тобто 

була державою «незахідного» типу [569, с. 38]. Тим самим фактично ви-

знає́ться повна наступність радянської держави Російській імперії. У цьому 

сенсі вельми показовими є спогади відомого радянського кінорежисера Е. 

Рязанова, який згадував [425], як під час роботи над кінофільмом «Про бід-

ного гусара замовте слово» керівники радянського телебачення обурювалися 

тим, що у фільмі очорняється «третє відділення» – зловісна таємна канцеля-

рія Бенкендорфа. Захищаючи її «честь», ці керівники вільно чи невільно про-

водили паралелі з тодішнім радянським КДБ. 

Будучи породженням традиційного суспільства, далі зазначає С.Г. Ка-

ра-Мурза [569], російська держава виробила відповідну такому суспільству 

систему права. У багатьох відносинах воно є принципово відмінним від пра-

ва громадянського суспільства; пріоритет прав індивіда, безумовно, запере-

чується [569, с. 80]. Характерними у цьому сенсі є відомі вірші В.В. Маяков-

ського (мовою оригіналу): «Единица! – Кому она нужна?! Голос единицы то-
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ньше писка… Единица – вздор, единица – ноль…». Сталін надав В.В. Мая-

ковському найвищу оцінку, назвавши кращим, найталановитішим поетом со-

ціалістичної епохи [475, с. 93]. 

Варто зазначити, що у двадцяті роки – час, коли державна та партійна 

влада ще на мала такого беззаперечного впливу на культуру, як це стало піз-

ніше, – са́ме діячі так званої «пролетарської» культури доклали значних зу-

силь для створення тоталітарного характеру держави і суспільства. Як зазна-

чено у монографії [475, с. 93], важко сказати часом, хто від кого брав концеп-

туальні ідеї: влада від діячів культури, чи діячі культури від влади. Двадцяті 

роки, зазначено у монографії [475], – це час гострої боротьби різних худож-

ніх течій, організацій, груп. Особливе місце серед цих організацій займає 

РАПП – Російська асоціація пролетарських письменників. Вона претендувала 

не просто на першість, а на неподільний ідеологічний і політичний контроль 

над усією радянською літературою. Раппівці вважали себе незаперечними 

адептами вищої пролетарської чистоти і марксистської бездоганності. Свої 

позиції вони стверджували з лютою непримиренністю, в якій войовничий до-

гматизм переплітався із спритним прагматизмом і безпринципністю [475, с. 

79]. 

Письменник-«гуманіст» М. Горький вже на початку 30-х рр. співав ди-

фірамби Сталіну [475, с. 79]. Усі слова, необхідні для поширення сталінсько-

го культу, Горький сказав [475, с. 107]. На думку О.І. Солженицина, якщо б 

М. Горький не помер раніше, він оспівав би і 37-й рік» [475, с. 96]. 

У дисертаційному дослідженні [937] російський вчений Д.В. Тимофєєв 

робить висновок, що освічені люди Росії, приймаючи певні європейські пра-

вові конструкції, визнавали їх із серйозними державницькими застереження-

ми, зокрема: а) приймаючина рівні теоретичних міркувань тезу про наявність 

у кожної вільної людини певного набору «цивільних прав» і свобод, предста-

вники освіченої частини російського суспільства пов’язували надання цих 

прав з «освіченістю» народу, при цьому єдиним суб'єктом, здатним оцінити 

характер «освіти» різних груп, вважалася «держава»; б) обмеження влади 
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монарха не розглядалося як головна мета встановлення в Росії конституції; в) 

принципи особистої свободи, недоторканності власності, верховенства зако-

ну, визнання необхідності законодавчого закріплення громадянських прав і 

встановлення конституції визнавалися з безліччю «застережень», загальний 

зміст яких зводився до твердження, що реалізація європейських ідеалів у Ро-

сії можлива тільки за умови існування сильної держави, здатної встановити 

справедливі закони, а також «просвіти» народу. 

С.С. Алексєєв [308] звертає увагу, що радянська правова культура по-

будувала радянське право так, щоб не тільки не перешкоджати здійсненню 

безконтрольної влади партократії, але і легалізувати це панування, створити 

для нього «правові підстави». У той же час радянське право було охоплено 

системою гігантських фальсифікацій комуністичного тоталітарного режиму. 

Закони, інші юридичні документи не тільки були оздоблені ідеологічними 

формулами і гаслами типу «воля народу», «в інтересах трудящих», а й у ба-

гатьох випадках включали в якості загальних декларацій дійсно прогресивні 

юридичні конструкції і терміни, наприклад, «правові гарантії», «права особи-

стості». Вельми значною мірою це торкнулося текстів конституцій 1936 і, 

особливо, 1977 років [308]. 

Зокрема, розглядаючи становлення і розвиток законодавства про адмі-

ністративну відповідальність УРСР, В.К. Колпаков вказував на «магістраль-

ний напрям» законодавчого закріплення каральних функцій відповідальності 

за вчинення адміністративних правопорушень [607, с. 12]. Загальний караль-

ний ухил обумовлює відповідне ставлення до вибору виду і розміру адмініс-

тративних стягнень, що застосовуються до правопорушника. Як правило, це 

максимально допустимі штрафи або адміністративний арешт. При цьому 

спостерігається перевищення повноважень юрисдикційних органів [607, 

с. 15]. 

Як свідчить визначення адміністративного права за паспортом спеціа-

льності «адміністративне право» в РФ порівняно з Україною (див. додаток 

Б.8), каральний ухил адміністративного права у РФ зберігається. З порівнян-
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ня видно, що український паспорт спеціальності орієнтує адміністративне 

право України на правозахисну функцію, а у РФ – на управлінську, контро-

льну та каральну. 

Звичайно, каральний напрям правозастосування формувався не сам по 

собі. Він підживлювався, зокрема, «діячами» культури, які не шкодували епі-

тетів для так званих «ворогів народу», які ворогами у масі своїй не були. Як 

зазначено у монографії [475], партійні і радянські органи вели репресивну 

політику не у протидії із впливовими верствами художньої громадськості, а в 

союзі і контакті з ними [475, с. 117]. Письменник Я. Валетов опублікував фо-

токопію – приклад таких закликів, наведено у додатку В.2 [407]. В результаті 

таких виступів створювалася обстановка, коли будь-яка протидія чи навіть 

будь-які сумніви у правильності репресій не могли бути допущені: брехня 

преси, незліченні промови на підтримку «справедливих вироків» створили 

ситуацію: дізнатися, де причини вакханалії, – ніде; звернутися за допомогою 

– нема до кого; викрити явних негідників – ніхто не дозволить [650]. Тому 

мільйони людей на мітингах і демонстраціях, за прикладами авторитетних 

людей, вимагали суворої розправи з «ворогами народу» [475, с. 117]. 

Культурний чинник має дуже важливе значення у спротиві тоталітари-

зму чи ствердженні його. Як зазначає А. Замостьянов [540], для тоталітарних 

сект і державного тоталітаризму характерний культ вождів, супроводжува-

ний примусовим і – що найстрашніше – добровільним ентузіазмом. Торжест-

во тоталітаризму досягається тоді, коли незгодних з вождем, інакомислячих 

просто немає. Сам факт присутності в державі інакомислячих скасовує тор-

жество тоталітаризму. 

Отже, Україна та Росія характеризуються різними цивілізаційними ку-

льтурними та, як наслідок, правовими установками – відповідно відкритою 

(демократичною) та закритою (антидемократичною). Як зазначив українсь-

кий вчений і народний депутат О.В. Кірш, «через 30кмнапівнічвід самої пів-

нічної точки Харкова – кінець нашої цивілізації. Далі – цивілізація Азії» 

[578]. 
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Отже, спостерігається стійка пряма кореляція як у просторі, так і у часі, 

між типом культури у суспільстві (індивідуалістська чи колективістська) і 

моделлю адміністративного права та державного управління (відкрита чи за-

крита). Україні історично, ментально та культурно притаманний перший тип 

культури (індивідуалістська), тому для України неприйнятні недемократичні 

моделі права і управління, а їх нав’язування призводить до відторгнення, 

іноді – з трагічними наслідками. 

 

2.3. Організаційно-правові засади публічного адміністрування в  Україні 

у контексті виконання міжнародних зобов’язань країни у сфері охорони 

культурних прав громадян 

 

У підрозділі 2.1 цієї роботи виведено об’єктивну необхідність правоза-

безпечувальної та правозахисної функції демократичної держави, публічного 

адміністрування та адміністративного права. Щоб домогтися від держави ре-

алізації цієї функції, громадяни звертаються зі своїми вимогами про належну 

поведінку до зобов'язаного органу компетентних органів влади [554]. Зазна-

чене потребує наявності органів державної влади (публічної адміністрації), 

належним чином організованих і належним чином орієнтованих на виконан-

ня правозабезпечувальної й правозахисної функцій. 

Культурні права розглядаються як одна з найважливіших складових ча-

стин загальних прав людини. Виділяються, зокрема, такі групи прав і свобод: 

а) громадянські; б) політичні; в) економічні; г) соціальні; д) культурні24[394, 

с. 13]. Оскільки культурні права є складовою частиною загальних прав лю-

дини, то на забезпечення цих прав поширюються загальні закономірності за-

безпечення прав, тобто необхідність їх забезпечення державою (звичайно, за 

участі громадянського суспільства, що окремо вивчалося автором у її статтях 

[1087, 1110]). Слід визнати, вказує з цього приводу В.С. Шестак, що біль-

шість авторів, ведучи мову про функції держави взагалі та культурну функ-
                                                 

24Три останні види прав визначені Міжнародним пактом про економічні, соціальні і 
культурні права [3], англ.: InternationalCovenantonEconomic, SocialandCulturalRights. 
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цію зокрема, абсолютно справедливо пов’язують їх реалізацію перш за все з 

діяльністю відповідних державних органів. Тому здійснення тієї або іншої 

функції держави вимагає створення системи суб’єктів, які б на професійному 

рівні виконували завдання, зокрема, пов’язані із забезпеченням реалізації 

особами їх культурних прав. У зв’язку з цим виникає питання щодо системи 

таких суб’єктів [1015, с. 44]. 

Роль держави та її органів управління у забезпеченні культурних прав 

громадян визнає́ться міжнародними документами у сфері культури. По-перше, 

більшість конвенцій та інших міжнародних договорів укладається від імені 

Держав і покладає обов’язки на Державу: «Кожна держава – сторона цієї Кон-

венції визнає́, що зобов'язання забезпечувати виявлення, охорону, збереження, 

популяризацію й передачу майбутнім поколінням культурної і природної спа-

дщини… покладається насамперед на неї» [27]; «держави-учасниці зобов'язу-

ються протидіяти наявними в їх розпорядженні засобами подібній практиці25, 

викорінюючи її причини, припиняючи її здійснення і допомагаючи виробляти 

необхідне відшкодування» [24]; «Держави – члени Ради Європи, які підписали 

цю Конвенцію… погодилися про таке…» [32] тощо. 

По-друге, у багатьох міжнародних документах міститься вимога та/або 

рекомендація створити певні державні органи у тій чи іншій сфері забезпе-

чення культурних прав. Так, у Рекомендації від 06.08.1982 р. № 119 Всесвіт-

ньої конференції щодо політики у сфері культури [109] передбачено, що 

Конференція, вважаючи, що завдання та обов'язки урядових органів, які від-

повідають за планування, управління й фінансування культурної діяльності, 

мають становити частину політичних рішень, зазначаючи, що 75 % держав-

членів ЮНЕСКО мають окреме міністерство чи центральний орган, що за-

ймається проблемами культури, рекомендує державам-членам, які ще не зро-

били цього, з урахуванням їхніх фінансових можливостей створити, належно 

оформити і спланувати структуру органів, відповідальних за питання культу-

ри, визначити їхні завдання й функції. 

                                                 
25Незаконні ввезення, вивезення та передача права власності на культурні цінності. 
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Зазначена Рекомендація має загальнокультурний характер. Водночас 

аналогічні рекомендації містяться й у галузевих документах. Так, згідно зі ст. 

5 Конвенції [27], Держави – сторони цієї Конвенції… прагнуть в умовах, вла-

стивих кожній країні: «створювати, якщо вони ще не створені, на своїй тери-

торії одну чи кілька служб з охорони, збереження й популяризації культурної 

й природної спадщини, які мають у своєму розпорядженні відповідний пер-

сонал і засоби, що дають змогу виконувати покладені на них завдання». 

У ст. 13 Рекомендації ЮНЕСКО [104] розкрито роль цих служб: a) роз-

робляти і здійснювати різноманітні заходи з метою охорони, збереження і 

популяризації культурної та природної спадщини та її активної інтеграції із 

суспільним життям; приступити до складання переліку охорони цієї спадщи-

ни і створення відповідних служб документації; b) готувати й набирати нау-

кові, технічні та адміністративні кадри, доручати їм розроблення програм ви-

явлення, охорони, збереження, інтеграції та керівництво їх виконанням; c) 

організовувати тісну співпрацю спеціалістів різних дисциплін для вивчення 

проблем технічного збереження культурної та природної спадщини; d) ство-

рювати чи використовувати лабораторії для вивчення усіх наукових проблем, 

які виникають у зв'язку зі збереженням культурної та природної спадщини; e) 

стежити за тим, щоби власники чи наймачі здійснювали необхідну реставра-

цію і забезпечували оптимальне мистецьке і технічне утримування будівель. 

За ст. 15 Рекомендації [104], спеціальні служби з охорони, збереження і по-

пуляризації культурної та природної спадщини мають працювати нарівні з 

іншими державними службами, зокрема з тими, що займаються облаштуван-

ням території, проведенням значних робіт, довкіллям, плануванням території, 

економічним і соціальним плануванням. 

У ст. 5 Конвенції [24] її держави-учасниці зобов’язалися, з метою за-

безпечення охорони своїх культурних цінностей від незаконних ввезення, 

вивезення та передачі права власності, створити на своїй території, з ураху-

ванням умов кожної країни, одну або кілька національних служб охорони ку-

льтурної спадщини, забезпечених кваліфікованим персоналом у кількості, 
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необхідній для того, щоб здійснювати ефективним чином передбачені Кон-

венцією функції. 

У ст. 6 Європейської конвенції про охорону археологічної спадщини 

[39] передбачено зобов'язання Сторін-учасниць забезпечити державну фінан-

сову підтримку археологічних досліджень національними, регіональними і 

місцевими органами згідно з їхньою відповідною компетенцією. 

В Угоді [12] уряди країн-учасниць, зокрема, зобов'язалися встановити 

або намітити орган, уповноважений…26. 

У плані дій з політики у сфері культури [870], запропонованому 

ЮНЕСКО, вказано, що «оскільки доступ до культурного життя і участь у 

ньому є невід'ємним правом членів кожної спільноти, уряди повинні створю-

вати умови для повного здійснення цього права... Основні завдання політики 

в області культури полягають у встановленні цілей, формуванні структур і 

забезпеченні достатніх коштів для створення умов, які сприяють реалізації 

можливостей людської особистості». Такий підхід повністю кореспондується 

з визначеною вище правозабезпечувальною та правозахисною функцією де-

мократичної держави, публічного адміністрування та адміністративного пра-

ва. 

К.Є. Бєляєва вважає, що у реалізації культурної політики ЄС доміную-

чу роль відіграє участь інститутів влади ЄС [379, с. 22]. Л.Л. Максим'як та-

кож звертає увагу на позитивну роль європейського державного управління 

сферою культури і наголошує на ролі державного забезпечення економічної 

підтримки сфери культури в європейських країнах [698]. Т.Г. Каткова наго-

лошує на діяльності правоохоронних органів зарубіжних держав та Інтерполу 

у сфері боротьби із незаконними посяганнями на культурні цінності [574]. 

Таким чином, демократія та свобода не тільки не заперечують публіч-

ного адміністрування (державного управління) у сфері культури, а, навпаки, 

передбачають їх. Інша справа – ці функції здійснюються у спеціальний спо-

сіб: як наголошує В.В. Карлова [572], об’єктом державного управління є сфе-

                                                 
26Докладніше про цю Угоду – див. підрозділ 3.2 цієї роботи. 
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ра культури, яка забезпечує створення, збереження, поширення і засвоєння 

духовно-культурних цінностей, що становлять культурний здобуток людини 

і суспільства, тоді як творчі процеси, якщо вони не суперечать загальнолюд-

ським цінностям, нормам суспільної моралі, мають відбуватися вільно, за 

власними законами [572, с. 10–11]. У підручнику [386] вказано, що управлін-

ня культурою полягає в організації створення, розповсюдження та популяри-

зації творів літератури й мистецтва; забезпеченні поширення інформації і 

пропаганди досягнень культури; збереженні та використанні культурних цін-

ностей; охороні творів мистецтва й пам'ятників культури, підвищенні куль-

турного рівня населення країни; керівництві підприємствами, організаціями, 

установами й закладами культури [386, с. 455]. Творчі процеси залишаються 

поза межами державного регулювання, хоча і можуть певним чином заохо-

чуватися у визначеному напрямку. У документі Краківського симпозіуму з 

питань культурної спадщини держав-учасниць ОБСЄ [99] визначено, що 

уряди мусять забезпечувати рівновагу між їх обов'язком сприяти діяльності у 

сфері культури й гарантувати свободу такої діяльності. У дисертаційному 

дослідженні [341] підкреслено, що у сучасних умовах виникає потреба навіть 

збільшення ролі держави у регулюванні культурного розвитку. 

У сучасних підручниках з адміністративного права [386, с. 455–470; 

458, с. 173–181; 601, с. 483–497; 604, с. 473–482; 665, с. 708–743 та ін.] пи-

тання публічного управління культурою зосереджено в Особливій частині 

адміністративного права; при цьому вони називаються по-різному: управлін-

ня культурою [386; 604], адміністративно-правове регулювання у сфері куль-

тури [458; 601], публічне адміністрування у сфері культури [665]. Предметом 

вивчення у цих розділах є галузі управління у сфері культури, система орга-

нів публічної адміністрації (виконавчої влади) у сфері культури та їх повно-

важення, нормативна база адміністративно-правового регулювання. Ці самі 

питання розглядалися у невеликій кількості наукових досліджень [533; 572; 

574; 698; 1015; 1076]. Однак системної деталізації повноважень органів пуб-

лічної адміністрації у різних галузях управління культурою не здійснювало-
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ся. Але головне – у контексті теми даного дослідження – не аналізувалися 

повноваження та ефективність їх здійснення у сфері європеїзації системи за-

безпечення культурних прав. Так, у розділі 1 цієї роботи неодноразово зазна-

чалося, що практична реалізація процесу європеїзації – це «домашнє завдан-

ня» національного права, публічного управління і суспільства даної країни, 

під впливом прогресивних зовнішніх чинників. У цьому сенсі зазначимо, що 

у підручнику [665, с. 723] активним суб’єктом формування культурної полі-

тики в міжнародній сфері та культурного образу України названо МЗС Укра-

їни. При цьому організаційно-правова діяльність у сфері зовнішніх відносин 

також розглядається як частина публічного адміністрування [386, с. 570–593; 

458, с. 226–231; 601, с. 537–542; 665, с. 590–612 та ін.]. Повноваження МЗС 

України встановлено пунктом 4 Положення [227]. Повноваження, що спря-

мовані на внутрішній аспект зовнішньоекономічної діяльності та стосуються 

сфери культури, наведено у додатку Б.23. Зокрема, повноваження за пп. 19 

передбачають реалізацію державної політики у сфері євроінтеграції; за 

пп. пп. 22–24 – реалізацію зобов’язання держави за ст. 12 Конституції Украї-

ни щодо задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які 

проживають за межами держави; за пп.пп. 25–32 – забезпечення процесу 

приєднання до міжнародних договорів, серед яких і договори у сфері культу-

ри, тощо. 

Якщо ж вивчати конкретні органи влади, які здійснюють функції дер-

жавного регулювання у сфері культури, то з теоретичної точки зору визна-

чення кола таких органів залежить від методологічного базису дослідження 

чи викладання: якщо дослідник (автор) виходить з теорії публічної адмініст-

рації, то він враховує усю сукупність органів, які утворюються для здійснен-

ня публічної влади; якщо ж у межах адміністративного права розглядати 

тільки роль органів виконавчої влади, то аналіз обмежується виключно цими 

органами та органами місцевого самоврядування у межах делегованих пов-

новажень [458, с. 9]. Так, відповідно до концепції «публічної адміністрації» 

В.К. Колпакова [603, с. 31–32; 665, с. 23–24], з точки зору організаційно-
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структурного підходу «публічна адміністрація» – це сукупність органів, які 

утворюються для здійснення (реалізації) публічної влади. В українському 

праві публічною владою визнає́ться: а) влада народу як безпосереднє народо-

владдя; б) державна влада: законодавча, виконавча, судова; в) місцеве самов-

рядування [1032, с. 196]. Публічну владу в Україні здійснюють такі органи: 

а) ВРУ, Президент (як владний інститут), місцеві ради, які реалізують владу 

народу, що знаходить вираз у виборчих процесах; б) органи і установи, що 

реалізують державну владу, наприклад, органи виконавчої влади, суди; в) ор-

гани місцевого самоврядування. Отже, дослідники, що виходять з теорії пуб-

лічної адміністрації, враховують управлінську роль ВРУ та Президента Укра-

їни [601, с. 488; 665, с. 717–718]. У контексті проблематики європеїзації ад-

міністративного права автор вважає цей підхід особливо плідним, оскільки: 

а) щодо ВРУ – са́ме від цього органу у кінцевому підсумку залежить імпле-

ментація міжнародних норм в українське законодавство (див. також розділ 1 

цієї роботи); б) щодо Президента України – Президент, як гарант додержання 

Конституції України, прав і свобод людини і громадянина (ст. 102 Конститу-

ції), не може стояти осторонь забезпечення і культурних прав як складової 

загальних прав людини. Розгляд цього питання започатковано автором ще у 

її кандидатській дисертації [1076, с. 134–140], щоправда, без врахування мі-

жнародної компоненти, і отримує подальший розвиток у даному дисертацій-

ному дослідженні. 

З точки зору практичного правозастосування, закони України у сфері 

культури (див. додаток Б.9), зазвичай, не визначають відповідних повнова-

жень ВРУ та Президента України. Особливо неприємно, що це притаманно 

базовому ЗУ «Про культуру» [200]. Так, у Зауваженнях Головного юридич-

ного управління ВРУ до проекту ЗУ «Про культуру», зокрема, зазначено27, 

що у законопроекті не визначено повноваження ВРУ, КМУ, ЦОВВ у сфері 

культури, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самовря-

дування, які б мали спрямовуватися на організацію і реалізацію державної 

                                                 
27http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=37825. 
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політики у цій сфері, встановлення її пріоритетів, сприяння розвитку культу-

ри. Зазначимо, що цим досить новий ЗУ [200] відрізняється у гіршу сторону 

від «Основ законодавства України про культуру» (далі – «Основи…») [149], 

які містили рамкові повноваження ВРУ та ЦОВВ у сфері культури (ст. 22 

«Основ…») і які втратили чинність у зв’язку із прийняттям ЗУ [200]. Розгля-

немо сучасну систему повноважень. 

1. Компетенція ВРУ у сфері забезпечення культурних прав громадян. 

За ст. 75 Конституції України, єдиним органом законодавчої влади в Україні 

є парламент – Верховна Рада України. Систему повноважень ВРУ встановле-

но ст.ст. 85, 87–89, 98 Конституції і наведено у додатку Б.24. Класифікацію 

цих повноважень наведено у літературі [618; 639; 774; 891], у тому числі у 

навчальному посібнику автора [1083, с. 188–193]. Серед цих повноважень 

виділено (додаток Б.24): а) законотворчі; б) установчі; в) контрольні; г) фі-

нансові; д) у сфері зовнішньої політики, оборони та безпеки; е) із самооргані-

зації роботи ВРУ. 

Варто зазначити, що у ст. 22 «Основ…» [149] містилося визначення по-

вноважень ВРУ у сфері культури: ВРУ визначає політику держави у сфері 

культури, правові, економічні та соціальні гарантії її реалізації, систему соці-

ального захисту працівників культури. Це рамкове визначення, хоча і не кон-

кретизоване, давало загальне уявлення про роль ВРУ в забезпечення культу-

рних прав. Однак, як зазначено вище, у новому ЗУ «Про культуру» [200] на-

віть це положення зникло. І хоча з моменту прийняття «Основ…» [149] кон-

ституційний лад країни радикально не змінився, тобто є підстави вважати, що 

роль ВРУ у сфері культури реально залишилася тією самою, необхідно розг-

лянути роль ВРУ у сфері культури безпосередньо виходячи із зазначених 

конституційних повноважень. 

Законотворча функція є, зрозуміло, провідною функцією ВРУ як зако-

нодавчого органу, призначеного для творення законів. Закони регулюють 

найважливіші питання суспільного життя, мають вищу юридичну чинність і 

приймаються з дотриманням особливої законодавчої процедури [878, с. 316]. 
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За ст. 92 Конституції України, виключно законами України визначаються, 

зокрема: 1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; 

основні обов’язки громадянина; 2) організація і діяльність органів виконавчої 

влади, основи державної служби. Зазначені сфери регулювання є ключовими 

і у сфері охорони культурних прав, оскільки забезпечення та охорону будь-

яких прав, як неодноразово зазначалося вище, покладено на державні органи 

влади. 

Законотворча функція ВРУ реалізується шляхом прийняття законів 

(додаток Б.24). Безпосередньо для сфери культури має значення прийняття: 

спеціальних законів у сфері культури (п. 3) – див. додаток Б.9; законів про 

державний бюджет (п. 4) – у контексті фінансування культури; законів у 

сфері власності (п. 36), з урахуванням особливостей відносин власності та 

приватизації у сфері культури; законів про ратифікацію (приєднання) чи де-

нонсацію міжнародних договорів України (п. 32), в тому числі у сфері куль-

тури. Натомість, як зазначає В.В. Карлова [572, с. 9], відсутність стабільності, 

системності в законотворчій діяльності ВРУ у сфері культури перешкоджає 

створенню цілісної законодавчої бази розвитку вітчизняної культури, унемо-

жливлює впровадження оптимальних засобів і механізмів реалізації держав-

ної політики в цій сфері, що призводить до подальшого поглиблення кризо-

вих явищ, посилення негативних тенденцій в культурному розвитку суспіль-

ства, позначається на його духовному стані. 

Розглянемо деякі загальнокультурні питання цієї проблеми (галузеві 

питання розглянуто у відповідних підрозділах розділів 3, 4 цієї роботи). 

Наріжним каменем існування національних культур є її належне фінан-

сування та матеріально-технічне забезпечення. Так, у підручнику [665] зазна-

чено, що однією із складових державної політики у сфері культури є діяль-

ність публічної адміністрації, спрямована на створення сприятливих умов 

національно-культурного розвитку [665, с. 713]. У цьому сенсі діяльність 

української держави щодо фінансової та матеріально-технічної підтримки 

української культури завжди була явно недостатньою. Українська національ-
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на культура значно втратила свої позиції навіть порівняно із радянським пе-

ріодом. На початку 90-х рр. Україна отримала у спадок від колишнього СРСР 

досить розвинуту і розгалужену на той час мережу закладів, організацій, під-

приємств культури та мистецтва. Однак у наступні роки відбувалося необ-

ґрунтоване згортання цієї мережі [509, с. 64]. Окремі питання цієї проблеми 

розглянуто автором у її статтях [1118; 1120; 1119]. 

Зокрема, при прийнятті «Основ…» [149] було зроблено спробу гаран-

тувати належне фінансування та матеріально-технічну підтримку культури 

шляхом законодавчого запровадження нормативного методу. Так, згідно зі 

ст. 23 «Основ…», фінансування культури здійснюється на нормативній осно-

ві за рахунок республіканського і місцевих бюджетів... Держава гарантує не-

обхідні асигнування на розвиток культури в розмірі не менше 8 % від націо-

нального доходу України. 

Однак цей норматив ніколи не дотримувався, а подекуди вказані норми 

зупинялися іншими законами. І.П. Дубок [509], О.А. Дуленко [511] наводять 

дані, що у період 1993–1998 рр. відбувся спад бюджетного фінансування ку-

льтури. Період 1999–2004 рр. характеризувався певними покращеннями. Од-

нак ці покращення мали номінальний характер, які нівелювала інфляція [509, 

с. 64; 511, с. 110]. До того ж зростання видатків на культуру було меншим, 

ніж зростання ВВП та доходної частини держбюджету, тож у відсотковому 

вираженні частка витрат на культуру майже не зростала. Видатки на культу-

ру в держбюджетах 1991–2004 рр. не перевищували 0,33 % ВВП (до 1% від 

видатків консолідованого бюджету). У 2005–2013 рр. видатки на культуру не 

перевищували 0,6 % ВВП (до 1,7 % від загальної суми видатків зведеного 

бюджету України) [509, с. 64]. В.В. Карлова (2003 р.) зазначає, що на сьогод-

ні в державі фінансування видатків на культуру здійснюється за «залишко-

вим принципом», вказує на недостатнє фінансування та неефективне викори-

стання бюджетних ресурсів [572, с. 8]. О.А. Задихайло (2006 р.) стверджує, 

що в умовах сьогодення культурна галузь держави відчула на собі певні про-

блеми, пов’язані переважно з недостатнім її фінансуванням і неефективним 



188 

використанням бюджетних ресурсів [533, с. 3]. 

В офіційному документі – ЗУ [190] (2005 р.) – визнано, що стала хроні-

чною проблема неадекватного фінансового забезпечення галузі культури; 

суттєво погіршилася економічна структура видатків місцевих бюджетів на 

галузь культури. У Національній доповіді [903] (2009 р.) вказано, що найбо-

лючішою проблемою у виявленні, збереженні і використанні матеріальних і 

нематеріальних культурних цінностей, як і раніше, залишається недостат-

ність державного фінансування, зумовлена залишковим принципом фінансу-

вання сфери культури. Сьогодні в Україні на культуру виділяються кошти, 

які становлять менше 2 % від надходжень до загальнодержавного бюджету 

[903, с. 587]. В іншому офіційному документі – Посланні Президента Украї-

ни від 03.06.2010 р. [236] – визнає́ться, що залишковий принцип розвитку за-

кладів культури, музеїв та бібліотек створює критичну ситуацію в гуманітар-

ній сфері. 

Крім того, Законами про Державний бюджет неодноразово зупинялася 

дія окремих норм «Основ…», ЗУ [157], [159], які надавали соціальні гарантії 

працівникам культури. В подальшому, КСУ, наприклад, Рішенням від 

09.07.07 р. № 6-рп/2007, від 22.05.08 р. № 10-рп/2008, неодноразово скасову-

вав такі зупинення, що свідчить про неодноразові порушення законодавства з 

боку ВРУ, а також і суб’єкта законодавчої ініціативи у цій сфері – КМУ. 

Натомість, попри зазначені визнання і констатації, при прийнятті ЗУ 

«Про культуру» [200] законодавець взагалі відмовився від встановлення нор-

мативу фінансування культури. Тобто замість невиконання цього нормативу 

де-факто законодавець скасував пов’язаність влади будь-якими нормативами 

у цій сфері де-юре. Навіть якщо реально норма ст. 23 «Основ…» не викону-

валася, це був певний орієнтир, невиконання якого створювало для Держави 

певні незручності. Невипадково дія цієї норми періодично зупинялася. За 

умови її остаточного виключення культура приречена на «залишковий прин-

цип» фінансування. 

Абсолютно очевидно, що позбавлення державних гарантій фінансуван-



189 

ня може негативно вплинути на реалізацію прав громадян у сфері культури. 

Разом з тим, згідно зі ст. 22 Конституції України, при прийнятті нових зако-

нів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та 

обсягу існуючих прав і свобод. Отже, виключення із законодавства держав-

них гарантій фінансування культури було, на нашу думку, неприйнятним. Як 

зазначає В. Бабенко [327], у наступні 2011–2015 рр. реальні витрати на куль-

туру продовжували скорочуватися. Фінансування культури і мистецтв за ра-

хунок державного та місцевих бюджетів у номінальних показниках протягом 

цих років залишалося практично незмінним (додаток В.3). Є всі підстави 

стверджувати, що у 2015 р. воно навіть зменшиться. З урахуванням 100 % 

інфляції протягом останніх 5 років реальне бюджетне фінансування культури 

і мистецтв в Україні знизилося вдвічі [327].  

Із недостатнім фінансуванням культури та/або його зменшенням В. Ба-

бенко [327] пов’язує зменшення кількості об’єктів культури. Зокрема, він за-

значає, що на 2016 рік знову зберігається норма про фінансування культурно-

мистецьких програм і проектів у межах наявних ресурсів місцевих бюджетів. 

Для закладів, підприємств, організацій культури це означає продовження їх-

ньої ліквідації. 

Варто зазначити, що кількість соціокультурних об’єктів в Україні зме-

ншується регулярно. У додатку Б.25 наведено динаміку зменшення соціоку-

льтурних об’єктів у 1990–2009 рр. [623; 1118], а у додатку Б.26 – у 2011–2015 

рр. [327]. Так, ВРУ неодноразово приймала Постанови щодо заборон на згор-

тання мережі об’єктів культури [211; 212]. Однак ці норми законодавства іг-

норувалися, зокрема, і органами місцевого самоврядування, які приймали 

рішення про закриття і перепрофілювання таких об’єктів. 

Вимоги розвитку української культури за рахунок державного бюджету 

не є екзотичними щодо бюджетної підтримки культури у Європі. В.В. Пан-

ченко [779] повідомляє, що бюджетне фінансування сфери культури євро-

пейських держав залишається однією з головних форм підтримки галузі. 

Пряме фінансування організацій культури здійснюється в усіх країнах [779, 
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с. 141–142]. Видатки на ці потреби в бюджетах країн становлять від 0,5 до 

4,8% [779, с. 141], що у багатьох випадках більше, ніж в Україні, а з ураху-

ванням значно більших розмірів бюджетів цих країн в абсолютних розмірах 

фінансування культури в країнах Європи є значно більшим, ніж в українсь-

ких реаліях [511, с. 111]. Навіть у Великобританії, де, як вважається, має міс-

це найменша підтримка культури державою [779, с. 142], участь держави в 

діяльності організацій культури складає від 30 % до 80 %, а в середньому – 

40–50 % річного бюджету організацій культури [779, с. 142]. На важливість 

врахування досвіду європейських країн у державному фінансуванні культури 

та залученні небюджетних коштів звертає увагу і Л.Л. Максим'як [698]. 

Необхідно також врахувати, що принципи культурної політики ЄС та-

кож передбачають гарантії державного фінансування культури. Так, у Резо-

люції ЄС від 02.04.1998 р. [797] (див. додаток Б.12) передбачено необхідність 

підтримувати і збільшувати інвестиції в розвиток культури на національному 

рівні, а також виділяти, де це можливо, певний відсоток урядового бюджету 

на ці цілі відповідно до загальних завдань, пріоритетів і програм розвитку. 

Тобто, коли у ст. 23 «Основ…» передбачався такий «певний відсоток», то це 

вже тоді відповідало європейським стандартам фінансування культури, а ві-

дмова від таких гарантій є певним відходом назад від таких стандартів. 

Необхідно також підкреслити, що якщо Україна, визнавши національну 

культуру частиною світової [27] та європейської [199] культури і взявши зо-

бов’язання дбати про неї, не робить цього, то це є порушенням і міжнародних 

зобов’язань країни, на що також неодноразово зверталася увага на парламе-

нтських слуханнях (див. нижче). Так, у Конвенції [27, ст. 5] передбачено, що 

Держави – сторони цієї Конвенції… прагнуть в умовах, властивих кожній 

країні: d) вживати відповідних… фінансових заходів щодо виявлення, охоро-

ни, збереження, популяризації й відновлення цієї спадщини… У Конвенції 

[61, ст. 6] зазначено, що кожна Сторона вживає заходів, спрямованих на охо-

рону й заохочення розмаїття форм культурного самовираження на своїй те-

риторії (ч. 1 ст. 6), зокрема, це заходи, спрямовані на надання державної фі-
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нансової допомоги (ч. 2 ст. 6). У Рекомендації Всесвітньої конференції щодо 

політики у сфері культури [110] визнано за доцільне збільшити бюджетні 

асигнування на проведення культурних заходів. У Конвенції [32, ст. 6] Сто-

рони зобов’язалися забезпечити фінансову допомогу державними органами 

для підтримання у належному стані та реставрації архітектурної спадщини на 

їхній території, відповідно до національної, регіональної та місцевої компе-

тенції та в межах наявних коштів. 

Можна, звичайно, ховатися за рятівну фразу «в межах наявних кош-

тів». Однак в українських реаліях не можна стверджувати, що кошти «не на-

явні». Так, у 2011 р. тодішній президент В.Ф. Янукович визнавав розкрадан-

ня на тендерах близько $ 7 млрд. на рік [743], що близько 56 млрд. грн. по 

тодішньому курсу. Це більш ніж у 8 разів перевищує фактичні витрати на 

культуру у 2011 р. (6,6 млрд. грн., див. додаток В.3). Вже у постмайданний 

період тодішній Прем’єр-міністр України А.П. Яценюк заявляв, що втрати 

від прямої корупції та неефективного управління у сфері державних закупі-

вель становили 50 млрд. грн. щорічно [563]. Отже, гроші на культуру не пла-

нуються тому, що по цій статті витрат їх трудніше вкрасти, ніж на державних 

закупівлях. 

Не відповідає європейським стандартам імперативна вимога ч. 2 ст. 26 

ЗУ «Про культуру» [200] щодо фінансування приватних закладів культури 

виключно їх засновниками. На Заході прийнято багатоканальну систему фі-

нансування закладів культури, у тому числі і приватних, за рахунок як бю-

джетних, так і приватних коштів [551; 763; 779]. Так, у Швеції будь-який за-

клад культури, у тому числі недержавний, може отримати державний грант, 

який покриває до 55 % потреб фінансування, з урахуванням нормативних ви-

трат для кожної категорії установ культури (театрів, оркестрів, регіональних 

музеїв і бібліотек). Для шведської системи грантів характерна спрощена про-

цедура їх надання та повна свобода реципієнтів (одержувачів) [281, с. 126; 

779, с. 142]. 

Таким чином, європеїзація публічного управління та адміністративного 
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права у сфері культури означає, зокрема, дбайливе ставлення до національної 

культури та забезпечення належного фінансування. 

Велике значення для збереження та розвитку культури має належне за-

конодавче регулювання відносин власності у сфері культури. Так, до повно-

важень ВРУ віднесено затвердження переліку об’єктів права державної влас-

ності, що не підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення 

об’єктів права приватної власності (п. 36 ст. 85 Конституції України; див. та-

кож додаток Б.24). Перші обмеження на приватизацію об’єктів культури вве-

дено ЗУ [151], в подальшому ці обмеження майже повністю продубльовано у 

ЗУ [200], хоча і не повною мірою, зокрема, у ЗУ [200] не згадується такий 

важливий об’єкт культурного надбання, як Національний архівний фонд (до-

даток Б.27). Окремим ЗУ [196] затверджено Перелік конкретних пам'яток ку-

льтурної спадщини, що не підлягають приватизації.  

Крім того, для збереження мережі закладів культури у ч. 4 ст. 20 ЗУ 

[200] міститься заборона виселення закладів культури (театрів, філармоній, 

бібліотек, музеїв, архівів, художніх галерей (виставок), кінотеатрів, позашкі-

льних закладів естетичного виховання і дозвілля дітей та юнацтва, клубних 

закладів тощо) з приміщень без надання їм іншого рівноцінного приміщення. 

В контексті обмеження обороту об’єктів культурного надбання з метою їх 

збереження запроваджено й інші обмеження, наприклад (але не виключно): 

– навколо історико-культурних заповідників, історико-культурних за-

повідних територій, музеїв просто неба, меморіальних музеїв-садиб, пам'яток 

культурної спадщини, їх комплексів (ансамблів) встановлюються зони охо-

рони пам'яток із забороною діяльності, що шкідливо впливає або може впли-

нути на додержання режиму використання таких земель. Порядок викорис-

тання земель історико-культурного призначення визначається законом (ч.ч. 

2, 3 ст. 54 ЗК [138]); 

– землі, на яких розташовані пам'ятки археології, перебувають у держа-

вній власності або вилучаються (викуповуються) у державну власність в 

установленому законом порядку, за винятком земельних ділянок, на яких ро-
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зташовуються пам'ятки археології – поля давніх битв (ч. 5 ст. 17 ЗУ [177]); 

– якщо в результаті дій або бездіяльності власника пам'ятки їй загрожує 

пошкодження або знищення, відповідний орган охорони культурної спадщи-

ни робить власнику пам'ятки відповідне попередження. Якщо власник пам'я-

тки не вживе заходів щодо її збереження, зокрема у зв'язку з неможливістю 

створення необхідних для цього умов, суд за позовом відповідного органу 

охорони культурної спадщини може постановити рішення про її викуп. У ра-

зі невідкладної необхідності забезпечення умов для збереження пам'ятки по-

зов про її викуп може бути пред'явлено без попередження. Викуплена пам'ят-

ка переходить у власність держави (ч.ч. 1–4 ст. 21 ЗУ [177]); 

– юридичні і фізичні особи, у користуванні або володінні яких перебу-

вають археологічні об'єкти або предмети, зобов'язані: дотримуватися усіх 

вимог законодавства щодо охорони і використання археологічних об'єктів 

або предметів; виконувати усі необхідні роботи виробничого характеру згід-

но з дозволом; негайно інформувати про нововиявлені об'єкти або предмети в 

межах території, яку вони використовують для своєї діяльності; сприяти і не 

перешкоджати будь-яким роботам з виявлення, обліку та вивчення археоло-

гічних об'єктів або предметів (ст. 19 ЗУ [187]). 

Однак ці та аналогічні норми виконуються непослідовно через відсут-

ність належних механізмів обмеження та контролю, безвідповідальність від-

повідних СВП, їх бездіяльність, недбалість або прямі маніпулювання із 

об’єктами власності (див. також підрозділ 4.2 цієї роботи). Так, з ухвали від 

25.03.2016 р. Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 

642/9362/15-к відомо, що Харківська міська рада продала земельну ділянку 

площею 0,7987 га АТЗТ «Гея», попередньо передавши вказану земельну ді-

лянку АТЗТ «Гея» з метою уникнення проведення конкурсних торгів, прис-

воївши земельній ділянці поштову адресу по вул. Полтавський шлях, 186, м. 

Харків, та зазначивши, що вказана земельна ділянка належить до земель жи-

тлової та громадської забудови. Однак з’ясувалося, що фактично зазначена 

земельна ділянка затверджена як територія рекреаційного призначення зага-
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льного користування і має назву «Сквер біля Будинку офіцерів» (адреса: вул. 

Полтавський шлях, 184, м. Харків). 

Свого часу громадськість обурювалася з приводу рішення Київської 

міської ради про виселення з приміщень у центрі Києва Всеукраїнського 

державного спеціалізованого видавництва «Українська енциклопедія» ім. М. 

Бажана, редакції дитячого журналу «Соняшник», пошуково-видавничого 

агентства «Книга пам’яті України», головної редакції Зводу пам’яток історії 

та культури (2009 р.) [556; 1118]. Отже, коли мова йде про скорочення мере-

жі об’єктів культури (див. додаток Б.25, Б.26), то слід говорити не тільки про 

неналежне фінансування, хоча це, безумовно, важливе, але й про банальну 

жадібність чиновників, які, попри норми законодавства, намагаються прив-

ласнити на користь зацікавлених осіб ласі об’єкти. Як зазначив свого часу 

тодішній (2009 р.) заступник голови Державного комітету телебачення та ра-

діомовлення В. Шевченко, якщо в такий спосіб чинити із закладами культу-

ри, то «в нашій державі нічого не залишиться, крім шелесту грошей» [556]. 

На непродуману і неузгоджену приватизацію об’єктів культури зверталася 

увага на парламентських слуханнях ще у 2004 р. (див. нижче). При цьому 

практично не спрацьовують державні соціальні нормативи у сфері обслуго-

вування населення закладами культури, оскільки встановлені на даний мо-

мент в країні соціальні нормативи є явно заниженими і реально нічого не об-

межують [1118] (див. також підрозділ 4.1 цієї роботи). Катастрофічного ха-

рактеру набуло руйнування пам’яток археології [903, с. 589]. Докладно ці пи-

тання розглянуто у розділі 4 цієї роботи. 

Відсутність стабільності, системності в законотворчій діяльності ВРУ у 

сфері культури, що зауважувала, зокрема, В.В. Карлова [579, с. 9], дуже рель-

єфно проявляється у ратифікаційній діяльності ВРУ щодо міжнародних кон-

венцій та договорів, на що зверталася увага у підрозділі 1.4 цієї роботи (див. 

додаток Б.16). При цьому проблема полягає не тільки у тому, що ті чи інші 

договори чи конвенції ратифікуються безсистемно та із запізненням, а ще й у 

тому, що одночасно не вирішується питання включення відповідних договір-
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них чи конвенційних норм у вітчизняне законодавство. З одного боку, рати-

фікація і так робить ці норми частиною вітчизняного законодавства, але з ін-

шого – з огляду на традиції застосувати міжнародні норми тільки через 

включення їх до національного законодавства (див. підрозділи 1.2, 1.4 цієї 

роботи) одночасна ратифікація відповідних міжнародних актів та включення 

їх положень у національне законодавство сприяло б більш інтенсивній адап-

тації законодавства України до міжнародних правил, норм та стандартів. Так, 

у підрозділі 1.4 цієї роботи вже зазначалося, що до Конвенції ЮНЕСКО про 

охорону нематеріальної культурної спадщини Україна приєдналася у 2008 р., 

однак норми щодо її впровадження Міністерство культури України заходи-

лося втілювати тільки у березні 2015 р. [719]. 

Інший приклад. У ст. 22 ЗУ [168] встановлено квоту демонстрування 

національних фільмів, яка становить не менше 30 % національного екранного 

часу, – як гарантія (пільга) для національного кіновиробника. Однак 

18.03.2009 р. Україна ратифікувала Європейську конвенцію про спільне кі-

нематографічне виробництво [40]. Відповідно до цієї Конвенції, європейські 

кінематографічні твори, які створено як продукти багатостороннього вироб-

ництва і які підпадають під сферу застосування цієї Конвенції, мають пільги, 

надані національним фільмам законодавчими та регулятивними положення-

ми, чинними на території кожної зі Сторін цієї Конвенції, які брали участь у 

відповідному спільному виробництві (ст. 4). Однак у жодному законодавчо-

му акті України цю норму не передбачено. 

Що стосується контрольних функцій ВРУ, то ці функції достатньо дос-

ліджено у роботах [695; 339] (конституційний аспект) та [363; 538] (адмініст-

ративно-правовий аспект). Тому форми і методи парламентського контролю 

як такі не є предметом даного дослідження, але аналізується їх роль у куль-

турні сфері. Розглядаються такі форми парламентського контролю: парламе-

нтські слухання; контроль за КМУ, відповідно до гл. 38 ЗУ [198] (схвален-

ня/відхилення Програми діяльності КМУ – ст. 227 ЗУ [198], розгляд звітів і 

доповідей КМУ – ст. 228 ЗУ [198], розгляд питання про відповідальність 
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КМУ – ст. 232 ЗУ [198], проведення «години запитань до Уряду» – ст. 230 ЗУ 

[198]); контроль за кадровими призначеннями; діяльність Рахункової палати; 

діяльність Уповноваженого ВРУ з прав людини; діяльність окремих депута-

тів та їх груп. 

Так, відповідно до Офіційного сайту ВРУ, з 1995 р. Рада провела 129 

парламентських слухань. Ті з них, які можна віднести до сфери культури, на-

ведено у додатку Б.28. За результатами даних слухань звернуто увагу на сут-

тєві недоліки у правовому регулюванні та практиці охорони культурних прав 

громадян, однак, як зазначено у Постанові ВРУ від 21.06.2005 р. (додаток 

Б.28, рядок 5), рекомендації органам виконавчої влади, прийняті на парламе-

нтських слуханнях і затверджені постановами ВРУ, залишаються декларати-

вними і не виконуються. Значення окремих таких постанов ВРУ розглянуто у 

підрозділах 3.1, 3.2 цієї роботи. 

Згідно з ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про культуру» [200], пріоритети державної полі-

тики у сфері культури визначаються: програмами Президента України, щорі-

чним посланням Президента України до ВРУ про внутрішнє і зовнішнє ста-

новище України та програмами діяльності КМУ, в яких обов'язково врахо-

вуються аспекти розвитку культури. Вказані документи заслуховуються ВРУ. 

Щодо кадрових призначень, то зазначимо, що, затверджуючи склад 

КМУ, ВРУ, зокрема, висловлюється і щодо кандидатури Міністра культури. 

Отже, ВРУ має певний інструментарій у сфері контролю за культурною 

політикою органів виконавчої влади. 

2. Компетенція Президента України у сфері забезпечення культурних 

прав громадян28. Як зазначалося вище, теорія публічної адміністрації врахо-

вує управлінську роль Президента України, який, відповідно до Конституції 

України, не належить до системи виконавчої влади [601; 665; 1076]. Нато-

мість роль Президента України у сфері забезпечення культурних прав грома-

дян розглядається недостатньо. Так, у підручнику [601] лише в загальних ри-

сах окреслено основні повноваження Президента України у сфері культури, 
                                                 

28 Тут і далі мова йде про Президента як інститут влади, а не про конкретну особу, 
хоча особистість за певних умов і може відігравати певну роль. 
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які витікають зі ст. 106 Конституції України і «стосуються забезпечення до-

держання конституційних прав і свобод людини і громадянина в цій сфері, 

здійснення кадрових призначень, присвоєння почесних звань, нагородження 

державними нагородами, встановлення президентських відзнак та нагоро-

дження ними» [601, с. 488]. Але цей перелік повноважень Президента Украї-

ни у сфері культури є занадто вузьким. 

У підручнику [665] вказано, що «Президент України відіграє важливу 

роль у суспільно-політичному житті країни та впливає на процеси публічного 

адміністрування. Здійснюючи свої повноваження, глава держави своїми ука-

зами, розпорядженнями врегульовує питання функціонування сфери культу-

ри, її окремих видів. Він визначає пріоритетні напрями розвитку української 

культури, принципи підтримки культурної сфери суспільства в умовах роз-

витку ринкових відносин» [665, с. 717]. Наголошено на ролі Указів Президе-

нта України для врегулювання питань щодо збереження й відтворення куль-

турної спадщини, створення і поширення культурних цінностей, забезпечен-

ня фінансової підтримки кращих мистецьких колективів, окремих митців, 

обдарованої творчої молоді шляхом надання президентських стипендій, гра-

нтів [665, с. 717]. 

У кандидатській дисертації автора [1076, с. 134–140] роль Президента 

України у сфері забезпечення культурних прав громадян розглянуто більш 

докладно, однак без врахування міжнародної компоненти і у межах правово-

го регулювання у республіці президентсько-парламентського типу – за Кон-

ституцією 1996 р. [8], що була «відновлена» у вересні 2010 р. (рішення КСУ 

від 30.09.2010 р. № 20-рп/2010). Наразі стає актуальним розгляд цих повно-

важень у межах парламентсько-президентської республіки, за Конституцією 

в редакції ЗУ від 08.12.2004 р. № 2222-IV [9], дія якої була відновлена вна-

слідок Революції Гідності у лютому 2014 р. [10; 11]. 

Вище вже також було зазначено, що базовий ЗУ «Про культуру» [200] 

практично не визначає повноважень СВП у сфері культури. Стосовно Прези-

дента у цьому законі лише зазначено, що пріоритети державної політики у 
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сфері культури визначаються, зокрема, програмами Президента України та 

щорічним посланням Президента України до ВРУ про внутрішнє і зовнішнє 

становище України (ч. 1 ст. 4 ЗУ [200]). Отже, законодавець покладається на 

програмні установки Президента України у сфері культури. Водночас Прези-

дент повинен не тільки формулювати цілі і завдання, а мати важелі впливу 

щодо їх реалізації. 

Варто зазначити, що і у президентсько-парламентській (1996–2004 та 

жовтень 2010 – лютий 2014 рр.), і у парламентсько-президентській (2005 – 

жовтень 2010 та з лютого 2014 р. по теперішній час (2016 р.)) системах влади 

в Україні стаття 102 Конституції залишалася незмінною й у ключовій ролі 

Президента визначала, що він є главою держави і виступає від її імені. Пре-

зидент України є гарантом державного суверенітету, територіальної ціліснос-

ті України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і грома-

дянина. Як зазначено у підручнику [600], визначення Президента як глави 

держави зумовлює надання йому певних повноважень щодо органів, які вхо-

дять до усіх гілок державної влади [600, с. 228–229]. Статус Президента без-

посередньо стосується забезпечення практичної та ефективної реалізації 

принципу поділу влад, що має дуже важливе значення у площині здійснення 

демократії та гарантування прав і обов'язків громадян. Те, що глава держави 

є гарантом Конституції, забезпечення прав, свобод та обов'язків громадян, 

свідчить про його широкі повноваження у вирішенні різноманітних питань 

людини, держави й суспільства [600, с. 229]. Культурні права є різновидом 

прав у цілому, тому це цілком стосується і культурних прав. 

Систему повноважень Президента України встановлено ст.ст. 85, 93, 

106, 128 Конституції України і наведено у додатку Б.29. Класифікацію цих 

повноважень наведено у літературі [618; 639; 774; 891], у тому числі у навча-

льному посібнику автора [1080, с. 232–236]. Серед цих повноважень виділено 

такі (додаток Б.29): а) представницькі; б) стосовно ВРУ та у сфері законотво-

рення й підзаконного нормотворення; в) у сфері виконавчої влади; г) у сфері 

судової влади; д) у сфері національної безпеки, оборони та військової політи-
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ки; е) у сфері формування органів та призначення посадових осіб. 

У контексті правового регулювання культури повноваження стосовно 

ВРУ та у сфері законотворення й підзаконного нормотворення повинні мати 

провідну роль. Так, за рахунок права законодавчої ініціативи, особливо ви-

знання законопроектів першочерговими, Президент міг би нівелювати вади 

законотворення, в тому числі і зазначені вище, зокрема, прискорювати імп-

лементацію міжнародно-правових норм, що сприяло б більш швидкому ви-

конанню міжнародних зобов’язань України (див. також розділ 1 цієї роботи) 

та європеїзації українського права. Існує цікава статистика участі Президента 

В. Ющенка у процесах законотворення [529; 951]. За увесь час свого прези-

дентства він направив до ВРУ 229 законодавчих актів. Зокрема, за час роботи 

ВРУ 4-го скликання (11.01.2005 – 24.05.2006) Президент подав до ВРУ 58 

законопроектів, 49 з яких було прийнято парламентом. З них 42 стосувалися 

міжнародних аспектів діяльності Президента, тобто здебільшого були рати-

фікацією міжнародних угод. За час роботи ВРУ 5-го скликання (25.05.2006 – 

22.11.2007) Президент В. Ющенко направив до ВРУ 81 законопроект. З них 

«міжнародних» – 39, «економічних» – 11, «державного будівництва» – 3, 

«гуманітарних» – 1, «соціальних» – 3, «правових» – 8, «оборонних» – 5, «на-

уки і культури» – 5, «сільськогосподарських» – 5. З них 57 законопроектів 

було прийнято. Тобто, попри існуючі уявлення про велику увагу, яка приді-

лялася Президентом В. Ющенком гуманітарній сфері в Україні, він не дуже 

ефективно використовував для вирішення цих питань інструмент законодав-

чої ініціативи. Впродовж роботи ВРУ 6-го скликання (23.11.2007 – 

28.07.2009) Президент направив до парламенту 93 законопроекти, з них при-

йнято – 55. З 27 законопроектів, визначених Президентом В. Ющенком пер-

шочерговими для ухвалення на останній 4-й сесії ВРУ 6-го скликання, було 

проголосовано усього п`ять. 

З іншого боку, застосування права вето дозволило б Президенту ніве-

лювати шкідливі для розвитку культури норми законів. Зокрема, навіть якщо 

врахувати, що право законодавчої ініціативи щодо законів про Державний 
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бюджет належить КМУ (ст.ст. 96, 116 Конституції України), Президент міг 

би застосувати право вето хоча б там, де нормативи фінансування культури 

не дотримувалися. Однак про такі випадки невідомо. 

За згаданими вище даними [951], за увесь час свого президентства Пре-

зидент В. Ющенко застосував право вето до 200 законопроектів, прийнятих 

ВРУ, у тому числі у період 4-го скликання – 104 законопроекти, 5-го скли-

кання – 50, 6-го скликання – 46. Зокрема, у процесі прийняття ЗУ «Про кон-

цепцію державної політики в галузі культури на 2005–2007 роки» [190] Пре-

зидент застосовував право вето, запропонувавши 11 поправок, 10 з яких було 

враховано, 1 – враховано частково [775]. Отже, інститут вето, за бажанням 

Президента, може бути ефективним механізмом у виконанні міжнародних 

зобов’язань України та європеїзації українського права, зокрема, і у сфері ку-

льтури. 

Керівна діяльність Президента здійснюється через прийняття ним від-

повідних правових актів – указів і розпоряджень, які є обов’язковими до ви-

конання на усій території України (ч. 3 ст. 106 Конституції України). Оскіль-

ки вище встановлено, що Президент має розпорядчі повноваження в галузі 

культури, існують підстави вважати, що його укази в галузі культури є таки-

ми, що прийняті «на виконання Конституції і законів України». Так, відпові-

дно до своїх повноважень, Президент видав низку указів (додаток Б.30), 

спрямованих на забезпечення культурних прав громадян.  

Так, в Указі від 25.02.2008 р. № 157/2008 передбачено вжити невідкла-

дних заходів зі збереження, відтворення та охорони історико-культурного 

середовища в місті Києві, зокрема, щодо збереження мережі закладів, підп-

риємств та організацій культури (бібліотек, музеїв, видавництв, книгарень), 

недопущення їх безпідставного позбавлення займаних ними приміщень; збе-

реження об'єктів ку-льтурної спадщини; визначення охоронних зон Держав-

ного музею народної архітектури та побуту України. Відоме практичне за-

стосування цього Указу для судового захисту культурних прав громадян. 

Так, при розгляді справи № 16/86 про виселення Комунальної організації 
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«Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва» із займано-

го нею приміщення ВГСУ у постанові від 16.09.2008 р. [425, 1044] послався 

на Указ від 25.02.2808 р. № 157/2008, де передбачено збереження мережі, зо-

крема бібліотек, недопущення безпідставного позбавлення таких закладів за-

йманих ними приміщень. За таких умов, ВГСУ визнав виселення бібліотеки 

незаконним і захистив права її користувачів. 

Указ від 12.01.2009 р. № 6/2009 формулює ключові завдання щодо реа-

лізації культурних прав громадян [223]: забезпечення належних умов для 

ефективної роботи провідних закладів культури і мистецтва; збереження іс-

нуючої мережі закладів культури, зокрема заповідників, музеїв, бібліотек, 

театрів, видавництв, книгарень тощо; недопущення затримки фінансування 

закладів, підприємств та організацій культури; недопущення скорочення фі-

нансування Державної програми розвитку і функціонування української мо-

ви; забезпечення потреб населення у творах класиків української літератури; 

підтримка діяльності національних творчих спілок та їх місцевих осередків, 

об'єднань національних меншин в Україні; фінансування в необхідних обся-

гах протиаварійних робіт на об’єктах культурної спадщини; сприяння діяль-

ності закладів, підприємств та організацій культури приватної форми власно-

сті, а також залучення благодійних організацій, меценатів та спонсорів до 

участі у заходах з розвитку культури і мистецтва. 

Активне видання Указів у сфері культури у 2005–2010 рр. певним чи-

ном компенсує низьку законотворчу активність публічної влади у цій сфері. 

Деякі укази, які не є спеціальними в галузі культури, фактично вирі-

шують питання охорони культурних прав. Так, в Указі від 11.07.2005 р. № 

1086/2005 із захисту прав дітей визнано за необхідне запровадження еконо-

мічних механізмів стимулювання та підтримки меценатства і соціальних іні-

ціатив суб'єктів підприємництва у створенні соціальної інфраструктури (на-

вчальних закладів, закладів охорони здоров'я та культури тощо) для дітей. У 

Програмі боротьби з контрабандою та порушенням митних правил на 2008–

2009 роки, затвердженій Указом від 04.08.2008 р. № 195/2005, звернуто увагу 



202 

на недопущення фактів незаконного переміщення через державний кордон 

України культурних та історичних цінностей. У Доктрині інформаційної без-

пеки України, затвердженій Указом від 08.07.2009 р. № 514/2009, життєво 

важливими інтересами в інформаційній сфері визнано, зокрема, збереження і 

примноження духовних, культурних та моральних цінностей Українського 

народу. 

Видання Указів 2015–2017 рр. пов’язане із необхідністю оперативного 

реагування на виклики у культурно-духовній сфері у зв’язку із агресією РФ 

проти України. Так, в Указі від 25.07.2015 р. № 501/2015 щодо Національної 

стратегії у сфері прав людини, зазначено, що в умовах тимчасової окупації 

частини території України та військової агресії РФ в окремих районах Доне-

цької і Луганської областей проблема захисту прав і свобод людини постає 

особливо гостро. У кризовій ситуації ризики непропорційного обмеження 

прав і свобод людини зростають, що потребує особливого контролю з боку 

суспільства. Зокрема, у сфері забезпечення свободи думки і слова, вираження 

поглядів і переконань, доступу до інформації та вільного розвитку особисто-

сті визнано низку проблем, які залишаються неврегульованими. Серед таких 

проблем найбільш актуальними є надмірне державне регулювання інформа-

ційних відносин; неналежний рівень захисту журналістів; державна пропага-

нда та обмеження на публічні висловлювання з окремих питань; вплив влас-

ників ЗМІ на формування редакційної політики; неналежна практика реаліза-

ції законодавства у сфері доступу до інформації, в тому числі публічної ін-

формації; відсутність гарантованого доступу кожного до інформаційних ре-

сурсів, зокрема до мережі Інтернет. 

У Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 

2016–2020 рр., затвердженій Указом від 13.10.2015 р. № 580/2015, визначено, 

що таке виховання має охоплювати насамперед такі сфери: освіта; наука; ку-

льтура та мистецтво; профорієнтація на військові спеціальності; історія, вша-

нування пам’ятних дат та історичних постатей; краєзнавство; туризм; охоро-

на довкілля; фізкультура, спорт, популяризація здорового способу життя; ци-
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вільна оборона; оборона України. Тобто культура та мистецтво, а також на-

ціональна пам'ять визнані важливими складовими національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді. 

Вище було зазначено, що важливою формою суспільного визнання є 

державні нагороди України, а також присвоєння статусу і звань. Зазначені 

питання вирішуються указами Президента, що вважається суттєвими чинни-

ками його впливу через заохочення на культурні процеси в країні, наприклад, 

Укази від 30.09.2010 р. № 929/2010 та від 04.10.2010 р. № 932/2010 (п.п. 33, 

34 додатка Б.30). 

Варто також зазначити, що програми Президента України, які у силу ч. 

1 ст. 4 ЗУ [200] повинні визначати пріоритети державної політики у сфері ку-

льтури (див. вище), також оформлюються Указами. Прикладом таких Указів 

у сфері культури є Указ від 24.09.2001 р. № 892/2001 «Про Національну про-

граму "Закордонне українство" на період до 2005 року». Програма приймала-

ся з метою створення належних умов для задоволення національно-

культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами України, 

подальшої підтримки та розвитку зв'язків між ними та Українською держа-

вою. Серед програм, що безпосередньо стосуються європеїзації публічного 

управління в Україні, у тому числі і у сфері культури, слід назвати Програму 

інтеграції України до Європейського Союзу, схвалену Указом Президента 

України від 14.09.2000 р. № 1072/2000 [220] (див. також додаток Б.2) та Річну 

національну програму співробітництва Україна-НАТО на 2012 рік, затвер-

джену Указом Президента України від 19.04.2012 р. № 273/2012. Про інші 

президентські програми у сфері культури невідомо. 

Згідно зі ст. 113 Конституції України, КМУ відповідальний перед Пре-

зидентом. Зміст цієї норми розкрито у ч. 1 ст. 25 ЗУ [202], відповідно до якої 

Президент України має право внести до ВРУ пропозицію щодо розгляду пи-

тання про відповідальність КМУ. Крім того, згідно з ч. 1 ст. 26 ЗУ [202], 

РНБО України відповідно до закону координує та контролює діяльність ор-

ганів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. КМУ забез-
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печує виконання рішень РНБО України, введених у дію указами Президента 

України, що відповідають положенням Конституції України, а згідно із п. 18 

ч. 1 ст. 106, ч. 3 ст. 107 Конституції України, Президент є Головою РНБО. 

Отже, Президент, як Голова РНБО (див. додаток Б.29), може контролювати 

виконавчу гілку влади через РНБО. 

У цілому РНБО є одним із найдієвіших важелів впливу Президента на 

органи виконавчої влади та інтегрування в її систему [601, с. 108]. Стаття 3 

ЗУ [184] визначає, що об’єктом національної безпеки є: людина і громадянин 

– їхні конституційні права і свободи; суспільство – його духовні, морально-

етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформа-

ційне і навколишнє природне середовище і природні ресурси. У ст. 8 ЗУ 

[184] серед основних напрямів державної політики з питань національної 

безпеки визначено формування і вдосконалення політико-правових, соціаль-

но-економічних та духовно-культурних засад етнонаціональної стабільності. 

Отже, забезпечення культурних прав громадян та належного розвитку куль-

тури є складовою національної безпеки України. Цей висновок було сформу-

льовано автором ще у її кандидатській дисертації [1076, с. 139], однак даний 

чинник культури залишався недооціненим і повною мірою проявився у поді-

ях 2014 р. на Сході України та у Криму. Так, у 2007 р. у докторській дисерта-

ції І.Я. Тодоров зазначав, що са́ме у цих регіонах європейська, а тим більше 

євроатлантична, політика України не мала суттєвої громадської підтримки. 

Найголовнішим, на погляд дисертанта, чинником несприйняття ЄС та НАТО 

була майже цілковита відсутність української ідентичності у більшості меш-

канців Сходу і Півдня України. Вони не почувалися представниками україн-

ської політичної нації [944, с. 25]. Український письменник Ю. Андрухович 

зазначає, що конфлікт на Донбасі – це насправді війна культур. Їхня назива-

ється «рускій мір», а наша «Вільна європейська Україна». Тобто наш ідеал – 

свобода і вільнодумство, як воно і було споконвіку в українців [315]. 

Однак це не означає, що на сході живуть якісь не такі українці. Так, 

внаслідок подій 2014 р. і наступних показники прихильників зближення з ЄС 
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на Півдні і Сході суттєво більшає і значно більше, ніж прихильників Росії: 

щодо Росії показник знизився до 13 %, а щодо ЄС – збільшився до 29% [904]. 

Тут, скоріше, правильним є висновок, що міститься у згаданій вище Стратегії 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді (від 13.10.2015 р.; див. 

також додаток Б.30), де визнанонаявність імперсько-тоталітарних рудиментів 

у суспільній свідомості та зумовлених нищенням української духовно-

культурної спадщини та історичної пам’яті розбіжностей в уявленнях про 

історичне минуле, зокрема про тоталітарну добу, голодомори і політичні ре-

пресії. Але при необхідній культурній роботі демократичний менталітет 

українців (див. також підрозділ 1.1 цієї роботи) бере гору над вказаними ру-

диментами. Прикро, що засвоєння цих істин прийшло до української влади 

запізно. 

У цьому сенсі вельми важливим стає взаємозв’язок культурної та інфо-

рмаційної складової національної безпеки України, на чому наголошено у 

низці наукових досліджень і практичних спостережень [638; 898–900 та ін.], 

оскільки сучасні інформаційні технології дозволяють не тільки створювати, 

але й поширювати, у тому числі через національні кордони, культурний про-

дукт, зокрема, і такий, що створює загрози національній безпеці та безпеці 

осіб. У ст. 7 ЗУ [184] культурною складовою загрози в інформаційній сфері 

визначено поширення ЗМІ культу насильства, жорстокості, порнографії. В 

Указі [224], прийняття якого, до речі, стало результатом реалізації рішення 

РНБО від 21.03.2008 р. «Про невідкладні заходи щодо забезпечення інфор-

маційної безпеки України» та який (Указ) високо оцінений науковцями як 

важливе джерело права у сфері національної інформаційної безпеки [899], 

культурною складовою загрози в інформаційній сфері визначено поширення 

уЗМІ невластивих українській культурній традиції цінностей і способу жит-

тя, культу насильства, жорстокості, порнографії, зневажливого ставлення до 

людської і національної гідності. 

Доктриною інформаційної безпеки України, прийнятою РНБО та за-

твердженою Указом Президента від 25.02.2017 р. № 47/2017 [231], уточнено 
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засади формування та реалізації державної інформаційної політики, насампе-

ред щодо протидії руйнівному інформаційному впливу РФ в умовах розв'яза-

ної нею гібридної війни. Зокрема, життєво важливими інтересами суспільст-

ва і держави визнано захист українського суспільства від агресивного впливу 

деструктивної пропаганди, передусім з боку РФ; збереження і примноження 

духовних, культурних і моральних цінностей Українського народу; розвиток 

медіа-культури суспільства та соціально відповідального медіа-середовища; 

захист українського суспільства від агресивного інформаційного впливу РФ, 

спрямованого на пропаганду війни, розпалювання національної і релігійної 

ворожнечі, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом або пору-

шення суверенітету і територіальної цілісності України тощо. 

В цьому сенсі серед настанов давньокитайського філософа та військо-

вого діяча Сунь Цзи (VI ст. до н.е.) щодо професійно організованої психоло-

гічної війни значиться рекомендація «сковуйте волю воїнів супротивника пі-

снями та музикою». Са́ме на виконання даного пункту на підтримку терорис-

тів «ЛНР» та «ДНР» скеровано цілу армію російської естради, яка своїми 

плясками, піснями… творить ілюзію «народності» терористичних організа-

цій та наявності «ідентичного культурного руського наслєдія» серед народу 

Донбасу [528]. 

Більш докладно питання культурної складової інформаційної безпеки 

розглянуто у підрозділі 3.2 цієї роботи. 

Вплив на культурні процеси Президент має можливість здійснювати 

також через кадрові призначення. Так, згідно зі ст. 118 Конституції України, 

Го́лови МДА призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом 

за поданням КМУ (див. також додаток Б.29). При здійсненні своїх повнова-

жень вони відповідальні перед Президентом і КМУ, підзвітні та підконтро-

льні органам виконавчої влади вищого рівня. Ця підзвітність надає Президе-

нтові повноваження контролю діяльності МДА щодо забезпечення культур-

них прав громадян. 

З огляду на наведене, приходимо до висновку, що Президент має до-
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сить широкі повноваження у сфері забезпечення культурних прав громадян, а 

це, у свою чергу, покладає на нього і симетричні обов’язки. 

3. Компетенція органів виконавчої влади у сфері забезпечення (охоро-

ни) культурних прав громадян. Вище було зазначено, що права, свободи, їх 

гарантії визначаються законами (п. 1 ст. 92 Конституції України), отже прак-

тична реалізація прав і свобод означає виконання законів. Термін «виконавча 

влада» походить саме від цієї функції – виконувати закони держави, реалізо-

вувати державну політику, здійснювати виконавчо-розпорядні функції дер-

жави і влади [637, с. 513]. 

Вказівку на види органів виконавчої влади містить Конституція. За ст. 

113 вищим органом у системі органів виконавчої влади є КМУ; ст. 116 (п. 9) 

та ст. 117 передбачають існування ЦОВВ (міністерств та інших органів); ст. 

118 визначає місцеві державні адміністрації як місцеві органи виконавчої 

влади. Крім того, чинні закони наділяють статусом органів виконавчої влади 

Раду міністрів АРК (п. 1 ст. 35 Конституції АРК, затвердженої ЗУ [170]) і 

Національну поліцію України (ст. 1 ЗУ [208]). Органи виконавчої влади 

України поділяються на такі: а) вищий; б) центральні; в) місцеві; г) спеціаль-

ні (Рада міністрів АРК і Національна поліція) [604, с. 92]. Кожен із цих орга-

нів має свою певну компетенцію у сфері культурних прав. 

А. Компетенцію КМУ у сфері культурних прав громадян визначено: а) 

в Конституції і базовому Законі [202]; б) в ЗУ «Про культуру» [200]; в) в ін-

ших (спеціальних) законах, які стосуються конкретних галузей культури. На 

відміну від останніх – спеціальних повноважень – у конкретних сферах куль-

тури, повноваження за підпунктами а), б) мають загальнокультурний харак-

тер, оскільки визначають діяльність у сфері культури, незалежно від її сфери. 

Загальнокультурні повноваження КМУ наведено у додатку Б.31, а повнова-

ження у конкретних сферах культури – у додатку Б.32, останні наведено у 

кореляції з міжнародними зобов’язаннями України, які кореспондують з від-

повідними повноваженнями КМУ. 

Серед загальнокультурних повноважень КМУ слід перш за все виділи-
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ти конституційні повноваження щодо права законодавчої ініціативи, особли-

во щодо розробки та подання законопроекту про Державний бюджет (див. 

стовпчик 1 додатка Б.31). Окремо слід звернути увагу на право законодавчої 

ініціативи у сфері укладення та виконання міжнародних договорів України, 

на чому спеціально наголошено у ЗУ [202] (п. 4 ч. 1 ст. 20; див. стовпчик 2 

додатка Б.31). Тому усі проблеми законотворення, у тому числі описані вище 

у сфері культури, безпосередньо стосуються КМУ. 

Крім того, КМУ повинен вирішувати проблеми розроблення і здійс-

нення заходів щодо створення матеріально-технічної бази та інших умов, не-

обхідних для розвитку культури (п. 2 ч. 1 ст. 20; див. стовпчик 2 додатка 

Б.31), розроблення і виконання загальнодержавних програм культурного роз-

витку (п. 4 ст. 2; див. стовпчик 2 додатка Б.31) тощо. Фактично КМУ не тіль-

ки не забезпечує законопроектування з необхідним фінансуванням, але й не 

забезпечує належного використання виділених коштів: у 2008–2013 рр. вико-

ристання бюджетних коштів на культуру складало від 79,8 % у 2012 р. до 

93,2 % у 2010 р. [509, с. 65]. 

Аналіз повноважень у конкретних сферах культури, у галузевому роз-

різі, у кореляції з міжнародними зобов’язаннями України (додаток Б.32), 

здійснено у розділах 3, 4 цієї роботи. 

Б. Центральним органом виконавчої влади (ЦОВВ) із забезпечення фо-

рмування і реалізації державної політики у сфері культури є Міністерство 

культури України (Мінкультури). Згідно з Положенням [261], Мінкультури є 

головним органом у системі ЦОВВ, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спа-

дщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної 

мовної політики, а також забезпечує формування та реалізацію державної по-

літики у сфері кінематографії, відновлення та збереження національної 

пам’яті. Мінкультури є також спеціально уповноваженим ЦОВВ у сфері мі-

жнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин [261]. 

Зокрема, Мінкультури [261]: 
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– здійснює нормативно-правове регулювання, визначає перспективи та 

пріоритетні напрями розвитку у сферах культури та мистецтв, охорони куль-

турної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, 

державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту 

прав національних меншин, кінематографії, відновлення та збереження наці-

ональної пам’яті; 

– бере відповідно до законодавства участь у підготовці проектів міжна-

родних договорів України, готує пропозиції щодо укладення і денонсації та-

ких договорів, укладає міжнародні договори, забезпечує виконання зо-

бов’язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до 

компетенції Мінкультури, зокрема: розробляє разом з Українським націона-

льним комітетом ІКОМОС пропозиції щодо внесення пам’яток до Списку 

всесвітньої спадщини; затверджує державні норми і правила з питань охоро-

ни культурної спадщини; складає перелік об’єктів нематеріальної культурної 

спадщини; здійснює відповідно до законодавства контроль за вивезенням, 

ввезенням та поверненням культурних цінностей; оприлюднює інформацію в 

Україні та за її межами про факти втрати або крадіжки культурних цінностей; 

бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель іс-

торико-культурного призначення; встановлює критерії віднесення продукції 

до такої, що має порнографічний характер [261], тощо. 

Крім того, відповідно до ст. 15 ЗУ [168], Мінкультури надає право на 

розповсюдження і демонстрування національних та іноземних фільмів на 

усіх видах носіїв зображення. Відповідно до ст. 10 ЗУ [180], Мінкультури ви-

значає особливості формування, ведення та використання страхового фонду 

документації України у сфері збереження інформації про культурні цінності. 

З метою забезпечення ефективної участі ЦОВВ у діяльності міжнарод-

них організацій, членом яких є Україна, КМУ встановив ЦОВВ, інші держав-

ні органи, відповідальні за виконання зобов'язань, що випливають із членства 

України в міжнародних організаціях (додаток Б.33), серед яких зазначено і 

Мінкультури [250]. Разом і з тим вважаємо, що Мінкультури неповно пред-
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ставлено у міжнародних організаціях. Так, наприклад, є нелогічним, що у 

Комітеті з ліквідації расової дискримінації Мінкультури представлено, а у 

Комітеті з ліквідації дискримінації щодо жінок та у Комісії із становища жі-

нок – ні, хоча ці напрями діяльності є спорідненими. Мінкультури не пред-

ставлено у Комітеті з питань інформації, хоча, як зазначено вище, в Україні 

на нього покладено відповідальну роль у сфері збереження інформації про 

культурні цінності. І зовсім невиправданою є відсутність Мінкультури у Ко-

мітеті з прав дитини, хоча, наприклад, у ст. 6 ЗУ «Про освіту» [146] прямо 

визначено, що одним з основних принципів освіти в Україні є органічний 

зв'язок із світовою та національною історією, культурою, традиціями. У під-

розділі 4.5 цієї роботи розглянуто необхідність участі Мінкультури у Коміте-

ті з прав інвалідів. 

В. Застереження Положення [261] про те, що Мінкультури є головним 

органом у системі ЦОВВ, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сферах культури та мистецтв, надає підстави вважати, що повно-

важення у сфері забезпечення культурних прав громадян здійснюють також 

інші ЦОВВ України. Вивчення відповідних досліджень [665, с. 718, 723–724] 

та нормативних актів підтверджує це припущення. У додатку Б.34 наведено 

повноваження ЦОВВ України, крім Мінкультури, у сфері забезпечення куль-

турних прав громадян. У цій сфері названі органи здійснюють функції у кон-

кретних галузях культури, у тому числі щодо реалізації міжнародних зо-

бов’язань України, що докладно розглянуто нижче (розділи 3, 4 цієї роботи). 

Г. У підручнику [665, с. 723] активним суб’єктом формування культур-

ної політики в міжнародній сфері та культурного образу України названо 

МЗС України. В контексті теми даного дослідження роль МЗС є особливо 

важливою, оскільки його діяльність у суттєвій частині спрямована на внут-

рішній аспект зовнішньоекономічної діяльності та може стосуватися сфери 

культури, що наведено у додатку Б.23. Зокрема, у контексті підпунктів 19, 25, 

65 пункту 4 Положення [227] (див. додаток Б.23) на МЗС Указом Президента 

України [217] покладено важливу функцію здійснення загального нагляду за 
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виконанням міжнародних договорів України, яка полягає у забезпеченні: на-

лежного виконання зобов'язань, узятих Україною за міжнародними догово-

рами, та невідкладного вжиття заходів у зв'язку із невиконанням або ненале-

жним виконанням зобов'язань міжнародних договорів України іншими сто-

ронами; відповідності актів органів виконавчої влади міжнародно-правовим 

зобов'язанням, що випливають із міжнародних договорів України; імплемен-

тації міжнародно-правових норм. 

Отже, належне виконання цих функцій повинно сприяти ефективному 

впровадженню у публічне управління України міжнародно-правових норм. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

За наслідками дослідження адміністративно-правових та культурологі-

чних принципів європеїзації публічного управління в Україні в їх єдності (ін-

тегративний підхід) зроблено такі висновки. 

1. З метою обґрунтування правозабезпечувальної та правозахисної фу-

нкції адміністративного права досліджено його етологічний та антропологіч-

ний аспекти. У процесі антропогенезу, як результату культурної роботи, сфо-

рмовано глибинне покликання права – урізати владу найсильнішого («inde 

datae leges, ne firmior omnia posse»), захистити інтереси «слабкої сторони». 

Звідси виводиться глибинна роль адміністративного права як ПРАВА – за-

хист прав, свобод та інтересів громадян у їх взаємовідносинах з органами ви-

конавчої влади та органами місцевого самоврядування. 

2. Виходячи із затребуваної у сучасній науці культуроцентристської 

парадигми, прослідковано стійку пряму кореляцію, як у просторі, так і у часі, 

між типом культури в суспільстві (індивідуалістська чи колективістська) і 

моделлю адміністративного права та державного управління (відкрита, захі-

дна чи закрита, східна). У суспільствах з відкритим типом культури (чому 

відповідає і Україна з демократичним античним корінням культури) реалізу-
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ється переважно відкрита модель адміністративного права та державного 

управління, у закритих суспільствах – закрита модель. Винятки мають тим-

часовий характер (авторитарний нацизм у Німеччині із досить швидкою та 

глибокою денацифікацією чи, навпаки, тимчасова демократія 1991–1993 рр. у 

традиціоналістській Росії). 

3. Відповідному типу адміністративного права та державного управ-

ління повинні відповідати наявні органи публічного управління, у тому числі 

управління культурою. Роль держави та її органів управління у забезпеченні 

культурних прав громадян визнає́ться міжнародними документами у сфері 

культури; при цьому повинна гарантуватися свобода творчих процесів, якщо 

вони не суперечать загальнолюдським цінностям, нормам суспільної моралі. 

4. Визначено систему повноважень органів публічної адміністрації у 

сфері управління культурою та забезпечення культурних прав громадян, у 

контексті відповідності європейським правовим традиціям (європеїзації). На-

голошено на законотворчій функції публічної адміністрації (у тому числі з 

урахуванням функцій Президента України та КМУ як суб’єктів законодавчої 

ініціативи та наявності права вето Президента), зокрема, функції фінансової 

та матеріально-технічної підтримки української культури, розпорядження 

власністю у сфері культури, ратифікаційній діяльності ВРУ щодо міжнарод-

них конвенцій та договорів. Виявлено системне недостатнє фінансування та 

матеріально-технічне забезпечення культури в Україні, що не відповідає мі-

жнародним зобов’язанням України щодо піклування про національну куль-

туру як складову частину міжнародного (світового та європейського) культу-

рного надбання. Звернено увагу, що навіть за офіційними даними втрати бю-

джету від розкрадання на державних закупівлях до 8 разів перевищують за-

гальні видатки на культуру, що дає підстави вважати, що гроші на культуру 

не плануються, тому, що по цій статті витрат їх трудніше вкрасти, ніж на 

державних закупівлях. На цій підставі сформульовано положення, що євро-

пеїзація публічного управління та адміністративного права у сфері культури 

означає, зокрема, дбайливе ставлення до національної культури та забезпе-
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чення належного фінансування. 

5. Системно визначено роль Президента України у сфері охорони куль-

турних прав громадян як гаранта прав і свобод у парламентсько-

президентській системі управління, з урахуванням міжнародної компоненти. 

Систематизовано функції Президента у сфері охорони культурних прав гро-

мадян.  

6. Системно визначено роль КМУ у сфері охорони культурних прав 

громадян, з урахуванням міжнародної компоненти. Компетенцію КМУ у 

сфері забезпечення культурних прав громадян визначено: а) в Конституції і 

базовому Законі [202]; б) в ЗУ «Про культуру» [200]; в) в інших (спеціаль-

них) законах, які стосуються конкретних галузей культури. Серед загально-

культурних повноважень КМУ слід перш за все виділити конституційні пов-

новаження щодо права законодавчої ініціативи, особливо щодо розробки та 

подання законопроекту про Державний бюджет. Окремо слід звернути увагу 

на право законодавчої ініціативи у сфері укладення та виконання міжнарод-

них договорів України. Виконано аналіз повноважень у конкретних сферах 

культури, у галузевому розрізі, у кореляції з міжнародними зобов’язаннями 

України, результати якого (аналізу) представлені у матричному вигляді, та 

встановлено, що система повноважень достатньо заповнює систему міжнаро-

дних зобов’язань України у сфері культури. 

7. Системно визначено роль Міністерства культури України у сфері 

охорони культурних прав громадян, з урахуванням міжнародної компоненти. 

Зокрема, критично оцінено визначену КМУ участь Міністерства культури 

України у міжнародних організаціях, запропоновано додаткові напрями такої 

участі. 

8. Системно визначено роль МЗС щодо забезпечення міжнародної ком-

поненти культурних прав у внутрішніх аспектах зовнішньоекономічної дія-

льності. 

9. Системно визначено сукупність інших, ніж згадані вище, ЦОВВ у 

сфері культурних прав, які здійснюють функції у конкретних галузях культу-
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ри. Виконано аналіз повноважень цих органів, у галузевому розрізі, у коре-

ляції з міжнародними зобов’язаннями України, результати якого (аналізу) 

представлено у матричному вигляді, та встановлено, що система повнова-

жень достатньо заповнює систему міжнародних зобов’язань України у сфері 

культури. 



215 

 

Розділ 3 

ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

У СФЕРІ ОХОРОНИ СВОБОДИ ТВОРЧОСТІ 

 

 

3.1. Адміністративно-правові гарантії свободи творчості як свободи  

слова в контексті західної правової традиції 

 

У підрозділі 1.3 цієї роботи наведено запропоноване автором розуміння 

культурних прав громадян як діалектичної єдності індивідуальних прав осо-

бистості на власну творчість (творче самовираження) та користування її ре-

зультатами, з одного боку, та можливості доступу до творчості інших у скла-

ді культурних надбань нації, держави, світу, та реалізації себе в системі цих 

надбань – з іншого. Таке розуміння дозволяє, зокрема, усвідомити, що куль-

турні права, попри їх різноманітність, можуть бути об’єднані у два основних 

блоки: право на творче самовираження (одноособово або у колективі) і право 

на доступ до культурних надбань інших [1076, с. 67]. Зазначений дуалізм за-

фіксовано, наприклад, у «Рекомендації про участь а внесок народних мас у 

культурне життя» (ЮНЕСКО) [105], а також у ЗУ «Про культуру» [200]. Так, 

у Рекомендації [105] наголошено, що доступ до культури і участь у культур-

ному житті є двома доповнюючими один одного аспектами однієї і тієї самої 

реальності, яка сприймається у взаємному впливі їх результатів; без участі 

простий доступ до культури неминуче залишається за межами цілей культу-

рного розвитку. При цьому під доступом до культури мається на увазі ефек-

тивна можливість для усіх вільно отримувати інформацію, формуватися як 

особистість, пізнавати, розуміти і користуватися культурними цінностями і 

надбанням. Під участю в культурному житті розуміється ефективна і гаран-

тована для усіх – груп та індивідуумів – можливість вільного самовираження, 

спілкування, дії, творення з метою забезпечення свого власного розквіту, га-
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рмонійного життя і культурного прогресу суспільства. 

За ч. 3 ст. 2 ЗУ [200], законодавство України про культуру має на меті 

створення правових гарантій для вільного провадження культурної діяльнос-

ті, свободи творчості, примноження національного культурного надбання, з 

одного боку, та для доступу до культурних цінностей, культурної спадщини 

та інформації про них, збереження національного культурного надбання – з 

іншого. У даному розділі 3 розглянуто перший блок прав – прав осіб на влас-

ну творчість. 

У ліберальних системах держави і права, де принцип свободи має пріо-

ритет над принципом обмежень, будь-які обмеження наражаються на певні 

заперечення. При цьому свобода слова є одним з тих прав, які оберігаються 

демократичним світом найбільш трепетно. Свобода слова тісно пов’язується 

зі свободою поглядів. Цю взаємопов’язаність та її значення для суспільства 

британський філософ Дж. С. Мілль оцінив такими тезами [718] (1859 р.): 

– зі свободою думки… нерозривно пов'язана свобода говорити і писа-

ти; свобода висловлювати і опубліковувати свої думки… має для індивідуума 

майже зовсім таке саме значення, як і свобода думки, і нерозривно з нею по-

в'язана; 

– не вільне те суспільство, яка б не була його форма правління, в якому 

індивідуум не має свободи думки і слова, свободи жити, як хоче, свободи 

асоціації, – і тільки те суспільство є вільним, в якому усі ці види індивідуаль-

ної свободи існують абсолютно і однаково для усіх його членів; 

– свобода друку є одна з необхідних гарантій проти урядового свавілля 

або утиску… народ не повинен терпіти, щоб будь-яка законодавча або вико-

навча влада наказувала йому мати певні думки або визначала б, які думки чи 

доктрини можуть вільно доходити до його слуху та які ні; 

– особлива якість дій, що порушують свободу слова, полягає у тому, 

що вони у будь-якому випадку є крадіжкою стосовно усього людства: як що-

до майбутніх, так і щодо справжніх поколінь, як щодо тих, хто засвоїв би собі 

переслідувану думку, так і щодо тих, хто б її відкинув. Якщо думка є прави-
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льною, то забороняти висловлювати її – значить забороняти людям знати іс-

тину і перешкоджати їм вийти з помилок; якщо ж думка є неправильною, то 

перешкоджати її вільному висловленню – значить перешкоджати досягненню 

людьми не меншого блага, ніж те, що має місце у першому випадку, а са́ме: 

більш ясного усвідомлення істини і глибшого в ній переконання, як це зазви-

чай має своїм наслідком всяке зіткнення істини з помилкою. 

У монографії [1013, с. 412–413] С. Шевчук наводить сучасне теоретич-

не розуміння таких складових свободи вираження поглядів: забезпечення ро-

звитку особистості (індивідуальна самореалізація); здобуття знань і встанов-

лення істини; забезпечення участі усіх членів суспільства у процесі прийнят-

тя державних рішень; утворення суспільства, більш здатного до змін. 

У додатку Б.35 наведено правові позиції Верховних Судів демократич-

них країн з приводу важливості свободи слова (свободи вираження поглядів). 

Наголошено, що свобода вираження поглядів, преси та усіх інших форм ви-

раження належить до вічних та непорушних прав, основних прав людини, і 

що абсолютна гарантія таких прав є одним з основоположних правил і харак-

теристик демократичної форми урядування, які відрізняють демократію від 

тоталітаризму (рядок 4); що у демократичному суспільстві ця свобода висту-

пає не тільки як засіб чи інструмент, але й як мета сама по собі (рядок 5), що 

свобода слова і свобода думки є цінними перш за все для демократичного 

суспільства, оскільки кожна думка збагачує таке суспільство новими ідеями і 

відомостями, а, окрім того, забезпечує усвідомлену участь виборців у вибо-

рах (рядки 2, 3); сприяючи розвитку суспільства, свобода вираження поглядів 

сприяє розвитку особистості, дозволяє людині повністю реалізувати її потен-

ціал (рядок 2). При цьому навіть несприйняття більшістю певних ідей не мо-

же бути підставою для обмеження їх поширення (рядок 1). Як індикатор гро-

мадської думки, свобода вираження поглядів допускається у певних межах 

навіть авторитарною владою. 

Крім того, особа може мати зі своєї творчої діяльності певний матеріа-

льний та моральний зиск: як зазначено у ч. 2 ст. 27 Загальної декларації з 
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прав людини [1], кожна людина має право на захист її моральних і матеріа-

льних інтересів, що є результатом наукових, літературних або художніх 

праць, автором яких вона є. Аналогічні гарантії є і у ст. 54 Конституції Укра-

їни: кожен громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, твор-

чої діяльності. 

Сучасне демократичне суспільство намагається створити перешкоди 

адмі-ністративному тиску влади, яка б намагалася обмежити вказані права. У 

британському Біллі про права від 16/26 грудня 1689 р. [615] передбачалося, 

що свобода слова і дебатів не повинні бути приводом до імпічменту або пре-

дметом розгляду в будь-якому суді або місці поза парламентом (п. 9). Гаран-

тії свободи слова, друку, самовираження у сучасних Конституціях демокра-

тичних країн наведено у додатку Б.36. Аналогічні норми містяться й у Кон-

ституції України, ст. 34: кожному гарантується право на свободу думки і сло-

ва, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно 

збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, пись-

мово або в інший спосіб – на свій вибір. 

Узагальнення цих положень міститься у ст. 19 Загальної декларації 

прав людини [1], відповідно до якої кожна людина має право на свободу пе-

реконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно 

дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширю-

вати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кор-

донів. 

Стаття 10 ЄКПЛ «Свобода вираження поглядів» включає дві частини:  

1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає 

свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію 

та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця 

стаття не перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності радіомо-

вних, телевізійних або кінематографічних підприємств. 

2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і від-

повідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням 
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або санкціям, що встановлені законом в інтересах національної безпеки, те-

риторіальної цілісності або громадської безпеки, для охорони порядку або 

запобігання злочинам, для охорони здоров’я або моралі, для захисту репута-

ції або прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інфо-

рмації або для підтримання авторитету і безсторонності суду і є необхідними 

в демократичному суспільстві. 

Ці формулювання ст. 10 ЄКПЛ віддзеркалюють дуалізм прав та 

обов’язків у сфері свободи самовираження, відповідно до якого вказані права 

можуть підлягати певним обмеженням, однак пріоритет залишається за гара-

нтуванням прав. Як вказано у п. 41 рішення ЄСПЛ від 10.08.2006 р. у справі 

«Ляшко проти України»29, «предмет п. 2 ст. 10 (щодо обґрунтованості обме-

жень) застосовується не тільки до «інформації» чи «ідей», які були отримані 

зі згоди чи розглядаються як необразливі чи як малозначущі, але й до тих, які 

можуть ображати, шокувати чи непокоїти... потреба в таких обмеженнях має 

бути переконливо встановлена». Аналогічний підхід було зафіксовано і у ст. 

11 Французької Декларації прав людини і громадянина, де попри застере-

ження «несучи відповідальність за зловживання цією свободою у випадках, 

встановлених законом», тим не менш на першому місці визначено пріоритет 

«вільного повідомлення іншим думок» (рядок 2 додатка Б.36). У згаданому в 

додатку Б.35, рядок 1, рішенні Верховного Суду США у справі «Roth v. 

United States» зазначено, що «безумовне формулювання Першої поправки не 

було призначене для захисту кожного вираження» [810]. У рішенні від 

03.07.1978 р. Верховного Суду США у справі «FCC v. Pacifica Foundation» 

визнано, що «зміст мовлення радіостанції, який був «вульгарним», «образли-

вим» і «шокуючим», не має права на абсолютний конституційний захист, то-

му необхідно оцінити дії FCC30у контексті цієї передачі в ефір» [810]. 

У Конвенції про права інвалідів [63] спеціально передбачено необхід-

ність гарантій особам з інвалідністю можливості користування правом на 

свободу висловлення думки та переконань, зокрема свободу шукати, отриму-
                                                 

29http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_275. 
30Федеральна комісія зі зв'язку США. 
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вати й поширювати інформацію та ідеї нарівні з іншими, для чого передбаче-

но спеціальні заходи, що докладно розглянуто у підрозділі 4.5 цієї роботи. 

Сучасна демократична традиція поважає свободу думки і поглядів на-

віть для дитини, але теж з урахуванням певних обмежень. Так, у Конвенції 

ООН від 20.11.1989 р. про права дитини [38] передбачено, що Держави-

учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право 

вільно висловлювати та поширювати ці погляди з усіх питань, що торкаються 

дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її ві-

ком і зрілістю (ч. 1 ст. 12). Здійснення цього права може зазнавати деяких 

обмежень, проте ними можуть бути лише ті обмеження, які передбачені за-

коном і необхідні: а) для поваги прав і репутації інших осіб; або b) для охо-

рони державної безпеки, громадського порядку (order public), або здоров'я, 

або моралі населення (ч. 2 ст. 13). 

Отже, завжди виникає проблема встановлення меж свободи самовира-

ження, з одного боку, і допустимості її обмежень – з іншого. У даному під-

розділі наголошено на свободі самовираження. Допусти́мі обмеження у де-

мократичному суспільстві розглянуто у підрозділі 3.2 цієї роботи. 

Такий самий підхід у європейській правовій традиції прийнято і до 

свободи самовираження у сфері культури. Так, у п. 6.1 Розділу I «Культура і 

свобода» заключного документа Краківського симпозіуму з питань культур-

ної спадщини держав-учасниць ОБСЄ [99] зазначено, що «видання письмо-

вих матеріалів, виконання і трансляція музичних, театральних і аудіовізуаль-

них творів, а також проведення виставок живопису і скульптури не ставати-

муть об'єктами обмежень чи втручання з боку держави, крім тих випадків, 

коли такі обмеження передбачені внутрішнім законодавством і повністю від-

повідають міжнародним нормам». 

Зв'язок відносин у сфері культури, з одного боку, та у сфері інформації 

– з іншого, простежується на теоретичному рівні, у нормативному регулю-

ванні та у практичній діяльності. 

У теоретичному розрізі, виходячи з принципу еволюціонізму, слід ви-
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знати, що інформаційний обмін між особинами (біокомунікація) відбувається 

ще у долюдський період. Так, проф. М.П. Наумов констатує наявність спіл-

кування між особинами одного або різних видів, що встановлюється за допо-

могою вироблених ними сигналів (хімічних, механічних, оптичних, акустич-

них, електричних), які сприймаються відповідними рецепторами тварин: ор-

ганами зору, слуху, нюху, смаку тощо. Спілкування тварин забезпечує чи по-

легшує їх існування у природі [752]. При цьому сутність цих інформаційних 

обмінів (способи, «зміст») визначаються на генному рівні [506, с. 191; 793, с. 

32]. Так, у роботі [819] виділено особливу групу інстинктів – комунікативні 

(міміка і жести, невербальназвукова комунікація, лінгвістичний). Комуніка-

ція особин, як обмін інформацією, має місце практично в усіх групах живих 

істот. Зокрема, невербальна звукова комунікація людей схожа зі звуковою 

комунікацією тварин і, безперечно, успадкована нами від мавпячих предків. 

У системі звукових сигналів сучасних мавп присутні десятки звукових сиг-

налів зі значенням різних явищ навколишнього середовища [819]. Успадко-

вані від тваринних предків звуки послужили основним матеріалом (біологіч-

ною передумовою) формування звукової мови людини [356; 644]. 

В.Р. Дольник [506, с. 201] звертає увагу на мімічну складову інформа-

ційного обміну між мавпячими предками людини. 

Отже, у тварин інформація кодується хромосомними структурами клі-

тин і нейродинамічними системами мозку; носієм її є саме́ тіло тварини. Пе-

редача інформації від одного покоління до іншого відбувається генетичним 

шляхом, а також, якоюсь мірою, через безпосереднє спостереження за пове-

дінкою тварин і копіювання її (у вищих тварин). При цьому досвід, накопи-

чений окремою істотою впродовж життя, не успадковується її нащадками. 

Кожне нове покоління починає накопичувати досвід «з нуля». Тому обсяг 

інформації, яка є в розпорядженні роду, з покоління в покоління не збільшу-

ється [793, с. 32]. 

Разом із тим екстремальні умови виживання протолюдини примушува-

ли її порушувати біологічну програму, первісно закладену на генетичному 
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рівні, діяти відповідно до знаків (а не сигналів), які позначали певну ситуа-

цію і вимагали певних дій. Це суттєво прискорювало процес передачі й за-

кріплення інформації вже не на генетичному рівні, а на рівні комунікації, 

зміцнювало соціальні зв’яз-ки, обумовлені волею суб’єктів комунікативного 

процесу. Активність спілкування сприяє формуванню зв’язків між знаковою 

формою і предметом. Так формуються знаки природної мови (слова́). Чим 

більше сигналів перетворювалося на знаки, тим ефективнішою ставала пове-

дінка первісної людини [1006, с. 101]. 

З цього приводу В.Р. Дольник [506, с. 191] зазначає, що людина вийшла 

з-під дії природного відбору тому, що головною умовою успіху стала інфор-

мація, яка передається не генетично, а позагенетично передані знання. Зок-

рема, мова дозволила передавати від покоління до покоління швидко зроста-

ючий і будь-який за змістом обсяг інформації. Поступово цінність цієї інфо-

рмації стала важливіше інформації, переданої з генами [506, с. 46]. Виживати 

стали не ті, хто краще пристосувався до природних умов, а ті, хто краще ко-

ристується набутим і з кожним поколінням зростаючим знанням про те, як 

будувати, як добувати їжу, як захищатися від хвороб, як жити [506, с. 191]. 

Одночасно, як вже вказувалося у підрозділі 2.2 цієї роботи, вимушений 

вихід первісної людини за межі природи, здійснення чисто людських дій як-

раз і складають суто культурну роботу. Як зазначає Л. Уайт, у ході еволюції 

приматів людина з'явилася тоді, коли розвинулася її здатність до символіза-

ції, звідки і випливає здатність продукувати культуру [953, с. 51]. Культура 

являє собою особливий, принципово новий і незрівнянно багатший за своїми 

можливостями, тип інформаційного процесу, якого не знає природа. У куль-

турі інформація кодується зовнішніми стосовно тіла людини структурами. 

Виражаючи свої думки та уявлення у створених людьми знакових системах, 

індивід об'єктивує їх. Це означає, що вони ніби відділяються від нього, набу-

вають самостійного, позаособистісного існування. Вони стають соціальною 

інформацією, носієм якої є не один даний індивід, а суспільна культура. На 

відміну від біологічної, вона не зникає зі смертю індивіда. Культура утворює 
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специфічно людський, позагенетичний, надбіологічний «механізм» її наслі-

дування – соціальну спадковість. Завдяки культурі у суспільстві можливо те, 

що неможливо у світі тварин, – історичне накопичення і примноження інфо-

рмації, яка знаходиться в розпорядженні людини [793, с. 32; 1006, с. 101]. За 

висловом Ю.М. Лотмана [684], «культура є пристрій, який виробляє інфор-

мацію… культура, спираючись на ресурси навколишнього світу, перетворює 

не-інформацію в інформацію». У п. 54 Декларації ООН щодо побудови інфо-

рмаційного суспільства [58] (2003 р.)вказано, що «збереження культурної 

спадщини… пов'язує суспільство з його минулим. Інформаційне суспільство 

повинне усіма відповідними методами, включаючи переведенняу цифрову 

форму, збирати і зберігати культурну спадщину для майбутніх поколінь». 

Тобто передача інформації про культурні явища за́раз тісно пов’язується із 

сучасними можливостями інформаційного обміну. 

Таким чином, зв'язок відносин у сфері культури, з одного боку, та від-

носин у сфері інформації – з іншого, простежується на теоретичному рівні у 

тому, що становлення інформації як небіологічного, позагенетичного проце-

су та становлення культури розглядаються як єдиний процес, в якому поява 

небіологічного, позагенетичного інформаційного обміну стає спусковим гач-

ком створення культури як надприродного способу діяльності, а культура, у 

свою чергу, стає засобом створення, обробки, засвоєння, поширення та пере-

дачі інформації, яка має небіологічну, позагенетичну природу. Закономірним 

наслідком цієї ситуації є визнання у Декларації Мехіко щодо політики у сфе-

рі культури (1982 р.) [29], що передумовою розвитку кожної людини, кожно-

го народу є можливість отримувати інформацію, набувати знання й передава-

ти власний досвід (п. 11). 

Об’єктивність зв'язків відносин у сфері культури, з одного боку, та від-

носин у сфері інформації – з іншого, породжує відповідні взаємозв’язки на 

рівні адміністративно-правового регулювання цих відносин. Ці взаємозв’язки 

реалізуються таким чином: 

а) «класичні» інформаційні види діяльності розглядаються як сфера ку-
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льтури. Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про культуру» [200], діяльність у сфері ку-

льтури (культурна діяльність) – творча, господарська, наукова, бібліотечна, 

інформаційна, музейна, освітня, культурно та розважальна діяльність... У ч. 

1 ст. 3 ЗУ [200] видами діяльності у сфері культури визначено, зокрема, дія-

льність, пов'язану з виготовленням і розповсюдженням електронних та дру-

кованих ЗМІ, аудіо- та аудіовізуальної продукції, розробленням комп'ютер-

них технологій та підвищенням їх потенціалу для розширення доступу та за-

лучення громадськості до діяльності у сфері культури. У ч. 1 ст. 17 ЗУ [200] 

видами професійної творчої діяльності у сфері культури визначено діяльність 

у сфері літератури, театрального, музичного, хореографічного, циркового, 

образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, музейної справи, архі-

тектури, кінематографії, журналістики, інформаційної, дизайнерської, науко-

во-дослідної, реставраційної та іншої діяльності, спрямованої на розвиток 

культури. У ст. 3 ЗУ [168] кінематографія законодавчо визнана галуззю куль-

тури. При цьому у ч. 1 ст. 10 ЄКПЛ складовою регулювання свободи інфор-

мації є ліцензування у сфері кінематографії; 

б) «класичні» види діяльності у сфері культури розглядаються як сфера 

інформаційної діяльності. Так, Л.П. Коваленко [586], А.І. Марущак [705] у 

системі інформаційного права розглядають бібліотечну діяльність [586, с. 15, 

21; 705, с. 233–250], архівну діяльність [586, с. 15–16, 21; 705, с. 251–274], 

діяльність у сфері телебачення, радіомовлення та кінематографії [705, с. 275–

306]. При цьому, як зазначено вище, у ст. 3 ЗУ [168] кінематографія законо-

давчо визнана галуззю культури. З іншого боку, відповідно до ЗУ [204], сфе-

ру кінематографії віднесенодо системи правового регулювання інформацій-

ного телерадіопростору України. Згідно зі ст. 1 ЗУ [157], бібліотечна справа – 

галузь інформаційної, культурної та освітньої діяльності суспільства. Згідно 

зі ст. 4 ЗУ [156], Національний архівний фонд України є складовою частиною 

вітчизняної і світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів суспі-

льства. У п. 1 ч. 1 ст. 2 ЗУ [207] визначено, що архівна інформація репресив-

них органів – інформація, зафіксована на будь-яких носіях, що була створена, 
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отримана або перебувала у репресивних органах; 

в) інформаційна діяльність як чинник створення, збереження й поши-

рення культурних надбань та доступу до культури. Вище, у теоретичному 

аналізі, вже було звернуто увагу на величезне значення для людства можли-

вості поширення інформації про культурні надбання – як у просторі (в країні 

і за її межами), так і у часі (від покоління до покоління). О.Г. Комісаров за-

уважує, що формування інформаційної інфраструктури країни шляхом ви-

значення засад державної інформаційної політики сприяє розбудові на цій 

основі системи підтримки національних теле- і радіовиробників, друкованих 

ЗМІ, видавничої справи та поліграфії [610, с. 115]. У ч. 3 ст. 2 ЗУ [200] вста-

новлено, що забезпечення реалізації і захисту конституційних прав громадян 

України у сфері культури включає, зокрема, доступ до культурних цінностей, 

культурної спадщини та інформації про них. У ч. 2 ст. 2 цього закону вста-

новлено, що сферою регулювання законодавства про культуру є діяльність, 

основною метою якої є створення, збереження, розповсюдження і викорис-

тання культурних цінностей, культурної спадщини та культурних благ. 

У Рамковій конвенції РЄ про значимість культурної спадщини для сус-

пільства [62, ст. 14] доступ до культурної спадщини тісно пов’язується із ро-

звитком інформаційного суспільства. Відповідно сто́рони Конвенції зо-

бов’язалися розвивати використання цифрових технологій для розширення 

доступу до культурної спадщини й вигод, які пов’язані з нею, шляхом: a) за-

охочення ініціатив, які сприяють підвищенню якості змісту й спрямовані на 

забезпечення різноманіття мов і культур в інформаційному суспільстві; b) 

підтримки міжнародних сумісних стандартів для вивчення, збереження, змі-

цнення й безпеки культурної спадщини, ведучи боротьбу з незаконним обі-

гом культурної власності; c) прагнення до подолання перешкод для доступу 

до інформації, пов’язаної з культурною спадщиною, особливо для освітніх 

цілей, забезпечуючи захист прав інтелектуальної власності; d) визнання того, 

що створення цифрового змісту, пов’язаного зі спадщиною, не повинно за-

вдавати шкоди збереженню існуючої спадщини. 



226 

В Указі Президента України від 20.10.2005 р. № 1497/2005 «Про пер-

шочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» 

(див. також додаток Б.30, рядок 2) передбачено створення в електронній фо-

рмі фондів архівів, бібліотек, музеїв та інших закладів культури, формування 

відповідних інформаційних систем, зокрема з української історії, культури, 

народної творчості, сучасного мистецтва, а також забезпечення широкого до-

ступу населення до таких систем. У Концепції Національної програми інфо-

рматизації, схваленій ЗУ [169], певну увагу приділено інформатизації у сфері 

культури, головними завданнями якої визнано збереження інформації про 

пам'ятки матеріальної і духовної культури, архівні документи, забезпечення 

швидкого доступу до вітчизняних і світових досягнень культури. 

У Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні [266], в ме-

жах розвитку е-культури передбачено створення електронних версій культу-

рного надбання бібліотек, музеїв, архівів, образотворчого мистецтва (живо-

пис, графіка, скульптура), нерухомого культурного надбання (архітектура, 

ландшафт), кіно, телебачення тощо; з цією метою здійснювати заходи щодо: 

сприяння створенню в електронній формі культурних цінностей, їх збере-

женню та забезпеченню широкого доступу; забезпечення процесів переве-

дення в електронну форму документів архівних, бібліотечних, музейних фо-

ндів, інших фондів закладів культури та створення електронних інформацій-

но-пошукових систем з історії, культури, народної творчості, сучасного мис-

тецтва України, зокрема підвищення рівня забезпечення збереженості доку-

ментів Національного архівного фонду. 

Згідно з ч. 4 ст. 16 ЗУ [200], документи на об'єкти культурної спадщини 

та інформація про культурні цінності підлягають збереженню шляхом ство-

рення страхового фонду документації. При цьому, згідно зі ст. 11 ЗУ [180], в 

системі страхового фонду документації України передбачено страховий фонд 

документації для збереження документів на об'єкти культурної спадщини. 

Згідно зі ст. 10 цього закону, формування, ведення та використання страхово-

го фонду документації України у сфері збереження інформації про культурні 
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цінності здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливос-

тей, що визначаються ЦОВВ у сфері культури та мистецтв. 

У Постанові ВРУ за наслідками парламентських слухань до 200-річчя з 

дня народження Т.Г. Шевченка (див. додаток Б.28, рядок 8) визнано за необ-

хідне створення аудіо- та відеоархіву, фільмотеки Шевченкіани. 

Про чинники регулювання культури через її інформаційну складову 

свідчить також пряме посилання у Рекомендації R (2000) 13 щодо Європей-

ської політики доступу до архівів [121] на зв'язок з Рекомендацію Комітету 

Міністрів РЄ країнам-членам R (81) 19 «Про доступ до інформації, яка зна-

ходиться в розпорядженні органів державної влади», а значить і про єдність 

принципів доступу. Подальшим розвитком цих принципів було прийняття 

Рекомендації Rec (2002) 2 Комітету Міністрів країнам-членам про доступ до 

офіційних документів (від 21.02.2002 р.) [122]. Ця Рекомендація, навпаки, 

містить пряме посилання на Рекомендацію R (2000) 13 щодо Європейської 

політики доступу до архівів. Особливості та наслідки такої взаємо-

пов’язаності було розглянуто автором у її статті [1048], а також розглянуто у 

підрозділі 4.3 цієї роботи. 

Правове регулювання доступу до архівних матеріалів в українському 

законодавстві також здійснюється через регулювання доступу до публічної 

інформації. Так, згідно зі ст. 16 ЗУ [156], доступ до документів Національно-

го архівного фонду, що містять державну таємницю або іншу інформацію з 

обмеженим доступом, може бути обмежено виключно відповідно до ЗУ 

[201]. Згідно зі ст. 22 ЗУ [156], доступ до інформації, якою володіють архівні 

установи та яка не міститься в архівних документах, здійснюється відповідно 

до ЗУ [201]. При цьому відповідне регулювання за ЗУ [201] є цілком демок-

ратичним і побудовано за принципом вільного доступу, якщо інше не обме-

жене законом: доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону 

здійснюється на принципах: 1) прозорості та відкритості діяльності суб'єктів 

владних повноважень; 2) вільного отримання, поширення та будь-якого ін-

шого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно 
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до цього Закону, крім обмежень, встановлених законом (ч. 1 ст. 4). Проблем-

ні питання такого регулювання розглянуто у підрозділі 4.3 цієї роботи та у 

статтях [1048; 1077; 1128]. 

У п. 61 Рекомендації ЮНЕСКО [104] наголошено на необхідності здій-

снення просвітницьких кампаній, аби пробуджувати широкий інтерес насе-

лення і розвивати його повагу до культурної та природної спадщини… З цією 

метою, в міру необхідності, належить використовувати усі засоби інформації. 

У п. 6.2 Розділу I «Культура і свобода» згаданого вище документа [99] 

свобода творчості прямо розглядається у взаємозв’язку із вільним поширен-

ням інформації, і зазначається, що існування у сфері мистецтва й культури 

різних, незалежних від держави засобів поширення, як-от: видавництва, ра-

діомовні, кінематографічні й телевізійні організації, театри й галереї, сприяє 

забезпеченню плюралізму і свободи мистецького і культурного вираження. 

г) універсальні принципи правового регулювання інформаційної та ку-

льтурної діяльності, – в основних рисах: свобода самовираження, обґрунто-

ваність обмежень цієї свободи, доступність, гуманізм. Вище вже було зазна-

чено подібність правового регулювання свободи слова взагалі та свободи са-

мовираження у сфері культури. Це видно з порівняння ст. 10 ЄКПЛ та п. 6.1 

Розділу I «Культура і свобода» згаданого вище документа [99] (п. 6.1 доклад-

но цитований вище), де передбачено пріоритет свободи та можливості її об-

межень в обґрунтованих випадках. Про таку саму універсальність свідчить 

Хартія основних прав ЄС [50], у якій передбачено гарантії як свободи вира-

женнядумкиісвободиінформації (ст. 11), так і свободихудожньої творчості 

(ст. 13). 

Найбільш послідовно такий підхід реалізовано у ст. 19 Міжнародного 

пакту про громадянські і політичні права [2] та у Конвенції ООН про права 

дитини [38], де гарантії свободи творчості розглядаються крізь призму сво-

боди поглядів. Так, згідно з ч. 1 ст. 19 Міжнародного пакту [2], кожна люди-

на має право безперешкодно дотримуватися своїх поглядів. За ч. 2 цієї статті, 

кожна людина має право на вільне вираження своїх поглядів, що включає 
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право поширювати будь-яку інформацію та ідеї усно, письмово чи за допо-

могою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій 

вибір. Згідно з ч. 1 ст. 13 Конвенції [38], дитина має право вільно висловлю-

вати свої думки… в усній, письмовій чи друкованій формі, у формі творів 

мистецтва чи за допомогою інших засобів. 

Тобто право поширювати (передавати) будь-яку інформацію розгляда-

ється, у тому числі, і за допомогою «художніх форм вираження». 

Можливість захисту прав на самовираження у межах ЄКПЛ та ЄСПЛ 

розглядалася останнім у справі «Мюллер та ін. проти Швейцарії» (див. дода-

ток Б.37, рядок 1). У результаті ЄСПЛ, з посиланням на друге речення ч. 1 ст. 

10 ЄКПЛ та ч. 2 ст. 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права, визнав, що ст. 10 ЄКПЛ, хоча прямо не зазначає, що свобода мистець-

кого вираження належить до сфери її дії, але, з іншого боку, вона не розме-

жовує різні форми вираження поглядів і тому включає свободу мистецького 

вираження. Водночас на цю свободу можуть поширюватися і обмеження, пе-

редбачені ч. 2 ст. 10 ЄКПЛ. 

У Розділі I «Культура і свобода» згаданого вище документа [99], Дер-

жави-учасниці «особливо підкреслили», що повага прав людини і основних 

свобод є необхідною умовою всебічного розвитку культурної творчості (п. 1). 

Державні та громадські органи будуть утримуватися від посягань на свободу 

мистецької творчості (п. 2). Держави-учасниці зобов'язуються сприяти віль-

ному та безперешкодному розвиткові мистецької творчості та захищати її 

(п. 3). 

У Декларації Мехіко щодо політики у сфері культури (1982 р.) [29] пе-

редбачено, що розквіт культури нерозривно пов'язаний як із незалежністю 

народів, так і зі свободою особистості. Свобода переконань та їх вираження – 

невід'ємна умова творчості тих, хто займається розумовою працею та мисте-

цтвом (п. 27). Вільне, більш широке і збалансоване поширення інформації, 

ідей і знань, що становить один із принципів нового світового порядку в ца-

рині засобів інформації та комунікації, покріплює право усіх держав переда-
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вати й отримувати повідомлення у сфері культури, освіти, науки і техніки 

(п. 36). 

У ч. 1 ст. 5 Конституції ФРН гарантовано, поруч із правом вільно ви-

словлювати і поширювати свою думку усно та письмово, також і право по-

ширювати її за допомогою зображень та через кіно. Крім того, у ч. 1 ст. 5 пе-

редбачено, що мистецтво та наука, дослідження та викладання є вільними. У 

ст. 21 Конституції Італії передбачено, що усі мають право висловлювати свої 

думки не тільки усно й письмово, але й будь-яким іншим способом їх поши-

рення. При цьому захист вільного поширення думки письмово не виключає 

захист поширення художніх творів. У ст. 21 Конституції Японії гарантовано 

свободу усіх форм висловлювання думок, у Канадській Хартії прав і свобод 

1982 р. кожному гарантовано свободу усіх засобів комунікації (див. додаток 

Б.36). Конституції США та Франції не містять спеціальних застережень щодо 

свободи культурної та/або мистецької діяльності. Однак у згаданому у додат-

ку Б.35 рішенні Верховного Суду США у справі «Roth v. United States» ви-

знано, що гарантії Першої поправки до Конституції США поширюються та-

кож на літературу та мистецтво [810]. 

За ст. 54 Конституції України, громадянам гарантується свобода літе-

ратурної, художньої, наукової і технічної творчості. Гарантії свободи творчо-

сті, передбачені також спеціальними законами України, що регулюють від-

носини у конкретних галузях (сферах) культури, наведено у додатку Б.38 

(вперше узагальнювалися у кандидатській дисертації автора [1076, с. 281]). 

У ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про культуру» [200], де, як зазначено вище, «класичні» 

інформаційні види діяльності розглядаються як сфера культури (п. 4 ч. 1 ст. 

1), передбачено, звичайно, і єдині принципи правового регулювання. Зокре-

ма, згідно з ч. 1 ст. 3 ЗУ [200], основними засадами державної політики у 

сфері культури (у тому числі, звичайно, і у сфері інформації) є, зокрема, 

сприяння утвердженню гуманістичних ідей, високих моральних засад у сус-

пільному житті; забезпечення свободи творчості, захист прав інтелектуальної 

власності, авторського права і суміжних прав; гарантування прав громадян у 



231 

сфері культури; створення умов для творчого розвитку особистості (див. та-

кож додаток Б.38). У ст. 1 ЗУ [186] надано визначення продукції еротичного 

характеру як об’єкта потенційних обмежень поширення, – це будь-які мате-

ріальні об'єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, в тому числі ре-

клама, повідомлення та матеріали, продукція ЗМІ, електронних ЗМІ, що міс-

тять інформацію еротичного характеру… Тобто потенційні обмеження рів-

ною мірою стосуються як друкованої продукції, в тому числі книжок, так і 

ЗМІ (друкованих та електронних). 

Зв'язок відносин у сфері культури, з одного боку, та у сфері інформації 

– з іншого, простежується також у практичній діяльності. Зазначене проявля-

ється преш за все у тому, що доступ широких мас до культурних надбань 

здійснюється не тільки «класичними» методами, притаманними тій чи іншій 

галузі культури, але й за рахунок інформаційних технологій. Так, у згаданій 

вище Рекомандації ЮНЕСКО [105] визнано необхідним «використання і роз-

виток засобів інформації як сучасних, так і традиційних в інтересах культу-

ри» (підпункт d, vi, п. 3 розділу І). В якості прикладів такого використання 

засобів інформації зазначимо: а) поширення літературних творів не тільки 

шляхом видання книжок, але й шляхом видання газет, журналів, передачі 

творів дротовими або бездротовими, включаючи супутникові, засобами 

зв’язку; б) відтворення музичних, драматичних, музично-драматичних тво-

рів; хореографічних творів чи пантомім; театральних постанов не тільки у 

глядацьких залах (концертні зали, клуби, філармонії тощо), а дротовими або 

бездротовими, включаючи супутникові, засобами зв’язку, зокрема телеба-

чення; в) відтворення творів кінематографії не тільки у глядацьких залах (кі-

нотеатри, клуби тощо), а й передача засобами телебачення; г) переведення 

літературних, музичних, театральних творів, творів образотворчого мистецт-

ва, архівних документів у електронно-цифровий вигляд та поширення їх на 

магнітних носіях та через мережу Інтернет. Наприклад, завдяки мережі Інте-

рнет стають можливими «екскурсії» віртуальними музеями та галереями сві-
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ту31, включаючи Берлінську картинну галерею; Музей Метрополітен, Нью-

Йорк; Національну галерею, Лондон; Версальський палац, Париж; Держав-

ний Ермітаж, Санкт-Петербург; Державну Третьяковську галерею, Москва; 

Музей Ван Гога, Амстердам, та ін. – усього 17.000 картин, 600.000 графічних 

робіт, 1.000.000 нумізматичних цінностей та ін. експонати. У згаданій вище 

Постанові ВРУ за наслідками парламентських слухань до 200-річчя з дня на-

родження Т.Г. Шевченка (див. додаток Б.28, рядок 8) визнано за необхідне 

створення повної цифрової Шевченкіани; д) створення електронних баз да-

них (енциклопедичних, антологічних) та пошукових систем, у тому числі з 

віддаленим доступом, щодо фондів архівів, бібліотек, музеїв та інших закла-

дів культури, з української історії, культури, народної творчості, сучасного 

мистецтва. 

Виходячи з єдності відносин щодо забезпечення прав у сфері інформа-

ції, з одного боку, та культури – з іншого, розглянемо принципи захисту цих 

прав ЄСПЛ. Зазначене питання було досліджено у низці робіт [330; 354; 355; 

357; 565; 790; 1013 та ін.], у тому числі у статтях автора [1042; 1043; 1127]. 

Крім суто теоретичного значення таких досліджень та узагальнень, во-

ни мають і практичний характер, у тому числі для України. Попри, здавалось 

би, певні досягнення щодо свободи слова, Україна ще не досягла стійких по-

зицій у цій сфері. Як зазначає М. Білінець [390], сучасна ситуація зі свободою 

слова в Україні є досить неоднозначною; свобода слова в Україні все ще пе-

ребуває у стані становлення та розвитку, переживаючи свої злети та падіння 

разом зі зміною влади. Зокрема, експерт звертає увагу на низькі світові рей-

тинги України навіть у 2015 р. Так, згідно з рейтингом свободи преси 

Freedom House, Україна отримала 59 балів та зайняла 130 місце. У даному 

звіті зазначено, що ситуація в Україні погіршилася порівняно з минулим ро-

ком, а рівень свободи оцінюється як частково вільний. Правда, частково ві-

льними, крім України, визнані тільки Грузія та Молдова, у яких рейтинг 

кращий, ніж в України, всі інші країни бувшого СРСР (крім країн Балтії) 

                                                 
31 http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.php. 
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вважаються невільними, зокрема, РФ посідає 172 місце. У звіті «Репортерів 

без кордонів» (RSF) за 2014–2015 рр. щодо рейтингу свободи ЗМІ Україні 

визначено 129 місце зі 180 країн (погіршення порівняно із попереднім звітом 

на 2 пункти), РФ – 152 місце (погіршення на 4 пункти). 1 місце уже 5 років 

поспіль посідає Фінляндія, слідом ідуть Норвегія і Данія. Польща посідає 18 

місце, Румунія – 52, Угорщина – 65, Грузія – 69 [390]. 

Народний депутат України Д.Добродомов писав у 2016 р.: «Мені, як 

колишньому керівнику медіа, не з чуток відомо, що таке перебувати під тис-

ком режиму, попри утиски зберігати телеканал вільним і незаангажованим. Я 

добре пам'ятаю "наїзди" податкової, ненадання ліценцій на мовлення телека-

налу. І менш за все хочеться пережити "дежавю"»32. 

Ще у 2010 р. у Постанові ВРУ за результатами парламентських слухань 

(див. дод. Б.28, рядок 6) констатувалися масові порушення органами держав-

ної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування конституційних 

засад щодо свободи слова. Як зазначалося у підрозділі 2.3 цієї роботи, в Указі 

Президента України від 25.07.2015 № 501/2015 визнано, що у країні зберіга-

ється надмірне державне регулювання інформаційних відносин; неналежний 

рівень захисту журналістів; державна пропаганда та обмеження на публічні 

висловлювання з окремих питань; вплив власників ЗМІ на формування реда-

кційної політики; неналежна практика реалізації законодавства у сфері дос-

тупу до інформації, в тому числі публічної інформації; відсутність гаранто-

ваного доступу кожного до інформаційних ресурсів, зокрема до мережі Інте-

рнет. 

Глибокий аналіз підходів ЄСПЛ до застосування ч. 1 ст. 10 ЄКПЛ зро-

бив С. Шевчук [1013, с. 411-572]. В результаті йому вдалося сформулювати 

деякі загальні підходи ЄСПЛ до захисту прав на свободу вираження поглядів 

у пресі [1013, с. 486]: стаття 10 захищає як зміст, так і форму вираження пог-

лядів у пресі; свобода преси дозволяє застосовувати перебільшення та навіть 

                                                 
32 http://uainfo.org/blognews/1461776470-chomu-zaborona-shustera-stosuetsya-kozhnogo-

z-nas.html. 
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провокування; не може бути обмежень на висловлювання, які становлять су-

спільний інтерес; обмеження свободи преси можуть мати місце лише відпо-

відно до ч. 2 ст. 10 ЄКПЛ; не може бути обмежень на коментарі та оціночні 

судження, які мають хоч якусь фактичну основу; існує необхідність забезпе-

чення конфіденційності журналістських джерел; жодні санкції не можуть бу-

ти накладені на ЗМІ або їх працівників, які діяли відповідно до своїх профе-

сійних обов’язків, коли у громадськості існує кореспондуюче право на отри-

мання інформації, що стосується, зокрема: політичного життя; публічних 

осіб або осіб, які перебувають у центрі суспільної уваги; діяльності органів 

державної влади, незалежно від статусу та повноважень, органів місцевого 

самоврядування, великих підприємств, установ або організацій; питань дер-

жавної політики; суспільних проблем. 

Так, В.М. Підгородинський [790] наголошує на обов’язку держави до-

водити законність та доцільність обмежень та втручань. Такий підхід прохо-

дить через усі рішення ЄСПЛ. Якщо держава (національний суд) не надасть 

доказів пропорційності (домірності) втручання, тобто доказів обґрунтованос-

ті визнання певних діянь правопорушенням (зокрема, за законодавством 

України, з урахуванням вимог Конвенції), то таке визнання буде незаконним, 

а відповідне діяння (поширення публікації) має розглядатися як законне. 

Л.М. Бєлкін [354; 357] також приєднується до цієї позиції щодо 

обов’язку держави доводити правомірність обмежень та додатково вказує на 

такі принципи: заборони, спрямовані на обмеження демократичних засад су-

спільства, є заздалегідь неприйнятними для демократичної правової традиції; 

обмеження повинні ґрунтуватися виключно на законі (це є окремий випадок 

ч. 2 ст. 10 ЄКПЛ); широкі можливості щодо обговорення і критики СВП, у 

тому числі окремо взятого політичного діяча; пріоритет публічних інтересів. 

Польський дослідник І. Камінські [565] на підставі узагальнення 158 

рішень ЄСПЛ, перелічених у дод. Б.39, сформував принципи вирішення Су-

дом спорів, наведені у дод. Б.40. Серед цих принципів є такі, що не отримали 

достатнього аналізу та усвідомлення в українській правовій доктрині та пра-
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возахисній практиці, зокрема: 

– свобода вираження думок та її обмеження не можуть розглядатися як 

рівноправні принципи – вихідною точкою для будь-якої інтерпретації має 

бути припущення про домінуючу позицію саме принципу свободи вираження 

думок; 

– телебачення впливає безпосередньо і набагато сильніше, ніж преса 

(рядок 4 дод. Б.40). На нашу думку, такий підхід, зокрема, кореспондується з 

позицією Верховного Суду США, який у згаданому вище рішенні від 

03.07.1978 у справі «FCC v. Pacifica Foundation» вказав, що з усіх форм зв'яз-

ку мовлення має найбільш обмежений захист Першої поправки… Мовлення 

поширюється в приватнежиття, і його абсолютно неможливо уникнути, у то-

му числі явно образливого, і до того ж, воно є однозначно доступним для ді-

тей [810]; 

– держава має позитивний обов’язок щодо ефективних заходів захисту 

журналістів від нападів та розслідування таких нападів (рядок 5 дод. Б.40); 

– політики повинні визнавати, що їх минуле, наприклад судимість, ви-

кликає інтерес і стає предметом коментарів (рядок 8 дод. Б.40); 

– найбільш суворого контролю з боку ЄСПЛ вимагає втручання у ви-

словлювання політика, що представляє опозицію (рядок 9 дод. Б.40); 

– ЄСПЛ визнав ворожими до демократії та такими, що не підлягають 

захисту ЄКПЛ, нацистські, расистські і комуністичні погляди (рядок 10 дод. 

Б.40); 

– право доступу до публічної служби було виключено з початкової вер-

сії тексту ЄКПЛ. Однак ЄСПЛ поширює захист ст. 10 на ті ситуації, в яких 

вже прийнята на роботу посадова особа звільнялася або з нею не подовжува-

вся трудовий договір через її погляди (рядок 15 дод. Б.40); 

– щодо свободи вираження поглядів в армії і поліції ЄСПЛ заявив, що 

ст. 10 «не зупиняється біля воріт казарми» і охороняє також особовий склад 

збройних сил. На цих осіб можуть накладатися додаткові обмеження, але за-

стосовуватися виключно в порядку ч. 2 ст. 10 ЄКПЛ (рядки 16-18 дод. Б.40); 
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– ЄСПЛ не мав сумнівів, що будь-які дії, спрямовані на виявлення дже-

рела інформації, є порушенням журналістського привілею (рядки 19-20 дод. 

Б.40). Необхідність охорони журналістських джерел інформації все частіше 

чітко зазначається в міжнародних документах, наприклад у Рекомендації Ко-

мітету Міністрів РЄ від 09.03.2000 або у Резолюції ПАРЄ від 18.01.1994 про 

конфіденційність журналістських джерел інформації. 

Отже, наведені узагальнення мають велике значення для правової нау-

ки та правозахисної практики. 

Разом з тим дод. Б.39 складений станом на 2005 рік, тобто є певним чи-

ном застарілим, а окрім того, не враховує рішень ЄСПЛ, прийнятих щодо 

України, РФ, Сербії тощо. Окремі з таких рішень наведені у дод. Б.37 і до-

зволяють сформулювати такі додаткові принципи: 

– особа, що поширює оприлюднену інформацію, у тому числі отриману 

з мережі Інтернет, не зобов’язана перевіряти її достовірність, навіть якщо ви-

никають серйозні сумніви щодо її вірогідності. Якби це було не так, то це 

означало б, що особи були б позбавлені права виражати свої погляди і думки 

про заяви, зроблені у ЗМІ, що накладало б необґрунтовані обмеження на сво-

боду вираження поглядів, гарантовану ст. 10 ЄКПЛ (рішення у справі «Салов 

проти України», рядок 3 дод. Б.37; рішення у справі «Редакція газети "Правоє 

дєло" та Штекель проти України», рядок 15 дод. Б.37); заявник підсумував те, 

що було сказано іншими, чи те, що було логічно виведено з подій, що безсу-

мнівно мали місце (рішення у справі «Ляшко проти України», рядок 4 дод. 

Б.37); заявник по суті повідомляв про те, що говорилося іншими щодо жорс-

токості поліції (рішення у справі «Торгер Торгерсон проти Ісландії», рядок 

11 дод. Б.37). 

Зазначимо, що ці позиції ЄСПЛ надають більш широке тлумачення 

щодо гарантій вільного поширення інформації, ніж у ст. 302 ЦКУ. Так, від-

повідно до частини 2 цієї статті, фізична особа, яка поширює інформацію, 

зобов'язана переконатися в її достовірності. Фізична особа, яка поширює ін-

формацію, отриману з офіційних джерел (інформація органів державної вла-
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ди, органів місцевого самоврядування, звіти, стенограми тощо), не зобов'яза-

на перевіряти її достовірність та не несе відповідальності в разі її спросту-

вання. Отже, обов’язок переконатися у достовірності інформації відсутній 

тільки за умови використання офіційних джерел, у той час як у рішеннях у 

справах «Салов проти України» та «Редакція газети "Правоє дєло" та Ште-

кель проти України» визнано необов’язковим перевіряти будь-яку інформа-

цію зі ЗМІ, у тому числі й отриману з мережі Інтернет; 

– поліцейські обмеження не можуть застосовуватися органами влади у 

передбачуваних та повторюваних (типових) випадках, а тільки у «надзвичай-

них ситуаціях», аби відвернути «очевидну та реальну загрозу» (рішення у 

справі «Гсел проти Швейцарії», рядок 5 дод. Б.37); 

– відмова у наданні ліцензії на діяльність радіомовних, телевізійних або 

кінематографічних підприємств фактично прирівнюється до втручання у 

право заявника на свободу поширення інформації та ідей (рішення у справі 

«Мелтекс Лтд." і Месроп Мовсесян проти Вірменії», рядок 6 дод. Б.37); 

– необхідність базування оціночного судження на фактичному підґрун-

ті (рішення у справі «Йерузалем проти Австрії», рядок 7 дод. Б.37; рішення у 

справі «Резнік проти Росії», рядок 9 дод. Б.37); 

– ЄСПЛ підтверджує право на добросовісне поширення інформації на 

теми, що викликають суспільний інтерес, навіть коли ця інформація містить 

твердження про приватних осіб («Филипович проти Сербії», рядок 8 дод. 

Б.37); 

– публічна особа, яка з'являлася на телебаченні, повинна передбачити 

можливу сувору критику з боку великої групи людей (рішення у справі «Бо-

роджич проти Сербії», рядок 10 дод. Б.37). 

В історико-правовому контексті слід більш ретельно подивитися на рі-

шення ЄСПЛ проти України: у справах «"Українська Прес-Група" проти 

України» (рядок 2 дод. Б.37, 2005 р.) та «Ляшко проти України» (рядок 4 дод. 

Б.37, 2006 р.). У цих рішеннях ЄСПЛ констатував незадовільний стан справ 

із свободою слова в України внаслідок невиконання нею своїх зобов’язань 
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перед РЄ (див. також підрозділ 1.2 цієї роботи, дод. Б.10), – це через 10 років 

перебування у складі РЄ. У справі «"Українська Прес-Група" проти України» 

ЄСПЛ звернув увагу на те, що: у Резолюції ПАРЄ 2004 р. [88] зазначено: 

«Свобода слова [в Україні] продовжує знаходиться під загрозою, усе частіше 

мають місце серйозні порушення проти ЗМІ та журналістів… свавільні адмі-

ністративні та правові заходи проти телевізійних станцій, інших ЗМІ, утиски 

та насильство проти журналістів»; у Звіті від 08.04.2004 Комітету міністрів 

РЄ про місію Секретаріату з питань інформування й допомоги міститься, зо-

крема, таке положення, яке стосуються свободи слова: «Свобода вираження 

поглядів і свобода ЗМІ в Україні... і далі є підставою для серйозної стурбова-

ності...». 

При цьому в європейській Україні початку 2000-х рр. було можливим 

засудження журналіста на 2 роки позбавлення волі (!) за критику Прем’єр-

Міністра (див рішення у справі «Ляшко проти України» (рядок 4 дод. Б.37). 

Цікавим щодо декомунізації є рішення у справі «Вайнай проти Угор-

щини» (рядок 12 дод. Б.37), де ЄСПЛ визнав надмірним засудження заявника 

за носіння п'ятикутної червоної зірки як символу комуністичного режиму. 

Зазначене у цілому суперечить позиції ЄСПЛ щодо негативної оцінки, зок-

рема, комуністичної ідеології (рядок 10 дод. Б.40), однак підтримка заявника 

певною мірою пов’язана із тим, що така зірка є не тільки символом комуніс-

тичного режиму, але й лівого робітничого руху, безпосередньо не 

пов’язаного із комуністичною ідеологією. Зазначимо, що ЗУ [206] щодо за-

судження комуністичного режиму формально не суперечить даному рішенню 

ЄСПЛ, оскільки згідно з пп. «в» п. 4 ч. 1 ст. 1 ЗУ [206] символікою комуніс-

тичного тоталітарного режиму, яка підлягає забороні, визначено: прапори, 

символи, зображення або інша атрибутика, в яких відтворюється поєднання 

серпа та молота, серпа, молота та 5-кутної зірки, плуга (рала), молота та 

п’ятикутної зірки. Тобто, за ЗУ [206] забороненим символом є не 5-кутна зір-

ка як така, а її поєднання із серпом та молотом або із плугом (ралом) та моло-

том. 
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Розглянемо, як викладені принципи використовуються ЄСПЛ для ви-

рішення спірних питань захисту права на свободу творчості. 

У дод. Б.37 наведені два відомих рішення ЄСПЛ щодо захисту прав на 

самовираженні при виданні книжок, написаних у формі літературної творчо-

сті: рішення у справі «Кючюк проти Туреччини» (рядок 13 дод. Б.37) та 

«Асоціація "Екін" проти Франції» (рядок 14 дод. Б.37). У цих рішеннях 

ЄСПЛ визнав порушення ст. 10 ЄКПЛ на підставі принципів, застосовуваних 

ЄСПЛ і при розгляді свободи преси: втілені у книжки думки мали суспільний 

інтерес; поширення цих книжок не загрожувало національній безпеці; засу-

дження заявника та конфіскація накладу книги не зумовлювалися нагальною 

соціальною потребою та не були пропорційними законній меті, яка переслі-

дувалась; втручання у свободу вираження заявника не було необхідним у де-

мократичному суспільстві. 

 

 

3.2. Адміністративно-правове регулювання обмеження свободи творчості 

щодо охорони конвенційних прав і свобод 

 

У підрозділі 3.1 цієї роботи зазначено, що свобода творчості (свобода 

самовираження) не є абсолютною і може піддаватися певним обмеженням. 

При теоретичному розгляді означеної проблеми варто виходити з того, що 

права однієї особи закінчуються там, де порушуються права інших осіб [377, 

с. 22]. Відповідно до пп. «е» ст. 17 Конвенції ООН про права дитини [38] 

«Держави-учасниці сприяють розробленню належних принципів захисту ди-

тини від інформації і матеріалів, що завдають шкоди її благополуччю» (про-

цитований міжнародно-правовий акт). Зазначимо, що вимога «захисту дити-

ни від інформації і матеріалів, що завдають шкоди її благополуччю» безпосе-

редньо кореспондується із таким культурним правом, як право на сприятли-

вий інформаційний простір (літ. k, дод. Б.11), тобто у даному випадку маємо 

класичний приклад забезпечення одних прав за рахунок обмеження інших. 
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Як вказує російський автор В. Чиркін [997, с. 184-185], державні органи 

не втручаються в творчий процес художніх та інших колективів, в творчу 

працю художника, артиста, письменника. Але, згідно із законами, державні 

органи мають право вживати заходів щодо заборони псевдокультурних, де-

структивних напрямів, проти пропаганди, спрямованої на підривання загаль-

нолюдських цінностей, яка руйнує духовний світ, здоров'я, моральність лю-

дей, проти пропаганди тероризму, розпалювання соціальної, расової, націо-

нальної і релігійної ворожнечі. 

Варто зазначити, що ця позиція, правильна по суті, висловлена занадто 

категорично. Так, згаданий у підрозділі 3.1 цієї роботи польський дослідник 

І. Ка-мінські [565], ґрунтуючись на вивченні підходів ЄСПЛ до обмеження 

свободи вираження думок, вказує на домінуючу позицію саме свободи вира-

ження думок. 

Велика увага правилам обмежень приділяється у монографії [1013, с. 

468-557]. Наголошується, що ЄСПЛ послідовно дотримується позиції, згідно 

з якою обмеження свободи слова мають тлумачитися вузько, а необхідність 

будь-яких обмежень має бути переконливо доведена [1013, с. 472]. Вказуєть-

ся, що європейський стандарт визначення правомірності обмежень свободи 

вираження, встановлений практикою ЄСПЛ, відповідає тому загальному під-

ходу, що визначений у цілому для статей 8, 9, 10 та 11 ЄКПЛ. Для такої оцін-

ки ЄСПЛ розглядає справу відповідно до такої послідовності [1013, с. 468]: а) 

визначення того, чи було втручання «встановлене законом»; б) чи пересліду-

вало втручання «правомірну мету»; в) чи було таке втручання «необхідним у 

демократичному суспільстві». 

Основоположною ідеєю першої частини стандарту є передусім, унемо-

жливлення свавільного та незаконного втручання у здійснення свободи ви-

раження поглядів. Таке міркування, безумовно, випливає з принципу право-

вої визначеності, який є невід’ємною частиною ефективного захисту прав 

людини, що встановлений у ЄКПЛ. При цьому щодо країн прецедентного 

права поняття «встановлене законом» включає у себе також судовий преце-
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дент [1013, с. 469]. 

Застосування критерію правомірної або легітимної мети позитивного 

законодавства є результатом відданості сучасної судової влади принципам 

природного права (див. також підрозділ 1.2 цієї роботи). При цьому мета по-

винна бути істотною, об’єктивно виправданою, обґрунтованою і справедли-

вою [1013, с. 471]. 

Застосування критерію необхідності в демократичному суспільстві 

означає, що втручання у свободу вираження поглядів, одержання і передачі 

інформації повинно обумовлюватися гострою суспільною потребою та бути 

пропорційним законній меті. При цьому навіть за умови дотримання цих ви-

мог втручання порушуватиме ст. 10 ЄКПЛ, якщо воно призводить до встано-

влення непропорційного покарання [1013, с. 473]. 

Допустимі підстави обмеження свободи вираження поглядів встанов-

лені у ч. 2 ст. 10 ЄКПЛ, а саме: національна безпека; територіальна цілісність 

або громадська безпека; охорона порядку або запобігання злочинам; охорона 

здоров’я або моралі; захист репутації або прав інших осіб; запобігання розго-

лошенню конфіденційної інформації або підтримання авторитету і безсто-

ронності суду.  

Дослідження обмежень свободи творчості та меж таких обмежень ав-

тор розпочав у кандидатський дисертації [1076], які отримали подальший ро-

звиток у статтях автора цієї роботи [1035, 1076, 1042, 1043, 1052, 1067, 1091, 

1094, 1101, 1102, 1124, 1127, 1132] та у даному дисертаційному дослідженні. 

Огляд характеру обмежень, які ЄСПЛ визнає прийнятними, свідчить 

про те, що найчастіше серед них визнаються прийнятними обмеження щодо 

захисту суспільної моралі. Наприклад, С. Шевчук відзначає, що захист наці-

ональної безпеки підлягає навіть більш жорсткому нагляду з боку ЄСПЛ, ніж 

захист суспільної моралі [1013, с. 543]. 

Між тим, як зазначає І.І. Припхан [814], при всій відносності мораль-

них цінностей та плюралізмі моральних оцінок, державно-організоване сус-

пільство завжди опиралося на особливий офіційно визнаний й закріплений в 
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нормах права мінімум соціально стійкої моралі [814, с. 16]. Натомість 

О.П. Рябчинська [839, с. 1] вказує, що стан моральності суспільства характе-

ризується багатьма аспектами, до кола яких відноситься і моральне регулю-

вання сфери статевих відносин, і захист дітей та неповнолітніх від інформа-

ції, що може зашкодити їх нормальному психічному, фізичному розвитку та 

моральному благополуччю. При цьому, узагальнюючі складові суспільної 

моралі, які є об’єктами правового захисту, Л.С. Кучанська [667] приходить до 

висновку, що такими є дії, пов’язані з проституцією, розповсюдженням пор-

нографічних матеріалів чи творів, що пропагують культ насильства та жорс-

токості. На забороні поширення порнографічних матеріалів та предметів в 

контексті захисту суспільної моралі наголошується у ЗУ [153, 154, 163, 186]. 

При цьому О. Кривцун [646] зазначає, що чітку межу між порнографічними 

та еротичними матеріалами (що буде докладніше розглянуто нижче) встано-

вити важко. У цьому контексті ЗУ [186] комплексно підходить до регулю-

вання продукції еротичного, порнографічного та сексуального характеру. Зо-

крема, у тих відомих рішеннях ЄСПЛ (дод. Б.41), де Суд визнавав правомір-

ним обмеження свободи самовираження з мотивів захисту суспільної моралі, 

зовсім не йшлося про розмежування еротики і порнографії, а оцінювався 

факт наявності/відсутності образи суспільної моралі у цілому. При цьому ча-

сто наявність матеріалів сексуального характеру розглядалася не сама по со-

бі, а у зв’язку з іншими обставинами. Так, в рішенні у справі «Мюллер та ін. 

проти Швейцарії» (дод. Б.41, рядок 1) ЄСПЛ взяв до уваги доступність ши-

рокому загалу без обмежень з боку організаторів ані в формі плати за вхід, 

ані за віком, спірних полотен, які в грубій формі зображали, зокрема, статеві 

відносини між людьми і тваринами. В рішенні у справі «Хендисайд проти 

Сполученого Королівства» (дод. Б.41, рядок 2) ЄСПЛ, вказавши, що, зокре-

ма, у спірній книзі «Маленький Червоний Підручник» мітяться фотографії 

статевих зносин з тваринами, або фотографії людей, що заподіюють один од-

ному біль різними способами, що в цілому відповідає стилю порнографічних 

матеріалів, визнав правомірність заборони на поширення цього підручника 
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саме дитячій аудиторії. Така позиція ЄСПЛ цілком кореспондується із Де-

кларацією прав дитини [73] (ООН, 1959 р.), відповідно до якої дитина в силу 

її фізичної і розумової незрілості потребує спеціального захисту, а також із 

подальшою Конвенцією ООН про права дитини [38] (1989 р.). 

У рішенні у справі «Уінгроув проти Сполученого Королівства» (дод. 

Б.41, рядок 3) ЄСПЛ еротичну складову твору пов’язав з ймовірною образою 

релігійних почуттів християн з огляду на спосіб, в який цей «суто еротичний 

витвір» показує фігуру Христа: якби чоловічий персонаж не був Христом, 

проблеми б не виникло. Готовність запобігати образам почуттів віруючих 

підтверджується і в рішенні у справі «Інститут Отто-Премінгер проти Авст-

рії» (дод. Б.41, рядок 4): ЄСПЛ не може ігнорувати той факт, що римсько-

католицька віра є релігією переважної більшості тірольців. 

Розглядаючи подібні справи, ЄСПЛ регулярно наголошує, що стандар-

ти захисту суспільної моралі можуть відрізнятися як у часі, так і у просторі. 

Так, в рішенні у справі «Хендисайд проти Сполученого Королівства» (дод. 

Б.41, рядок 2) ЄСПЛ визнав, що спірний «Маленький Червоний Підручник» 

вийшов друком у багатьох європейських країнах та навіть в Шотландії й Пів-

нічній Ірландії. У цій же справі ЄСПЛ звертає увагу на різноманітність і пос-

тійну еволюцію поглядів на етику і освіту в Сполученому Королівстві. Зок-

рема, мінливість з часом стандартів конкретного суспільства змінює кордони 

між порнографічними матеріалами, що засуджуються, і еротикою, прийнят-

ність якої набагато ширше [801]. Як зазначається у роботі [568], складність, 

що виникає у сфері правової боротьби з порнографією, полягає в тому, що 

порнографія є у високому ступені культурно обумовленим явищем, тобто ві-

днесення того чи іншого виду творів до порнографічних залежить від прийн-

ятих в окремо взятому суспільстві морально-етичних стандартів, меж допус-

тимого, а також високого ступеня суб’єктивізму оцінювачів, що може поро-

джувати необ’єктивність оцінок і непропорційність покарань. 

Тому доцільно розглянути історичний та територіальний контекст ста-

ндартів захисту суспільної моралі. При цьому слід мати на увазі, що відпові-
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дний огляд, попри різні методи захисту чи покарання, аж до кримінального, 

має, перш за все, інформаційну складову, оскільки мова йде про обмеження 

щодо створення, зберігання чи поширення інформації, у тому числі пропор-

ційності такого обмеження. На інформаційній складові наголошується як в 

теорії [814, с. 17], так і у сфері правового регулювання – зокрема, у ст. 5 ЗУ 

[186] змістом державної політики у сфері захисту суспільної моралі визначе-

не державне регулювання обігу інформаційної продукції, що негативно 

впливає на суспільну мораль; в рішенні у справі «Мюллер та ін. проти Швей-

царії» (дод. Б.41, рядок 1) ЄСПЛ наголосив, що свобода вираження та її об-

меження застосовується до інформації… Отже, усі відносини щодо захисту 

суспільної моралі в аспекті створення, зберігання чи поширення інформації є 

правовідносинами в інформаційній сфері. 

Ретроспективний огляд ставлення держав та людських спільнот до по-

рнографії здійснений у статтях [505, 568, 801] та деяких інших. Зокрема, у 

статті [801] зазначається, що графічне зображення статевого акту і статевих 

органів не є винаходом сучасності, а відноситься до стародавніх часів, хоча у 

ті часи це не кваліфікувалося як порнографія (фрески Стародавнього Риму, 

античні вази, кераміка Перу). Починаючи з епохи Відродження і до XVIII ст., 

набули поширення «порнографічні» гравюри. З появою фотографії в XIX ст. і 

кінематографії у XX ст. порнографічне уявлення сексуальності отримало но-

вий виток розвитку. 

У тій же статті [801] вважається, що вперше у світі офіційно порногра-

фія була заборонена у Великобританії у 1857 р. в Законі про непристойні пу-

блікації (Obscene Publications Act). Однак у статтях [505, 568] відзначається, 

що кримінальне переслідування осіб, які поширювали порнографію у пресі та 

в зображеннях, почалося у Франції з революційного декрету від 19.07.1791. 

При цьому термін «порнографія» законодавець того часу не використовував. 

Французький кримінальний кодекс 1810 р. передбачав відповідальність за 

розповсюдження творів, «противних добрим звичаям». У Німеччині Кримі-

нальне укладення 1871 р. і закон від 25.06.1900, а також англійська судова 
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практика XIX – початку XX ст. оперували поняттям «безсоромні твори». У 

Росії Статут про покарання 1864 р. використовував поняття «явно спокусливі 

вироби і зображення». У ст. 1001 Уложення про покарання кримінальні та 

виправні (в ред. 1885 р.) вказувалися такі ознаки творів і зображень, як «явно 

противні моральності і благопристойності», так і «мають на меті розбещення 

моралі» або «спокусливі». 

Зворотна тенденція до часткової декриміналізації порнографії наміти-

лася в західноєвропейських і деяких інших державах в 1960-ті – 1970-ті рр. У 

1965-1969 рр. порнографія була практично повністю декриміналізована в Да-

нії, в 1970 р. – у Швеції, у 1972 р. частково легалізована в Японії, в 1973 р. – 

у ФРН. У Великобританії текстуальна (літературна) порнографія перестала 

кримінально переслідуватися з 1976 р., а деякі інші види порноматеріалів до-

пущені до обмеженого обігу в 1989 р. [505, 568]. Більше того, в Рекомендації 

від 27.04.1989 № R (89) 7 Комітету міністрів РЄ «Про принципи поширення 

відеозаписів насильницького, жорстокого чи порнографічного змісту» [460] 

передбачалося, що спільно, паралельно чи незалежно від застосування сис-

тем класифікації й контролю або як альтернативний захід до них держави-

члени можуть розглянути питання про те, чи є застосування кримінального 

права в сфері відеозаписів ефективним для розв'язання проблеми відеозапи-

сів змісту, зазначеного у назві Рекомендації. Тобто можливість застосування 

засобів кримінального впливу залишено на розгляд держав і не є 

обов’язковим. На даний час можна виділити два основних, принципових під-

ходи до відповідальності у сфері порнографії: один з них виходить з допу-

щення можливості легального обігу порнографії в суворо обмежених межах 

(більшість країн Європи та Америки), другий зводиться до повної заборони 

такого обороту під страхом кримінального покарання [505, 568]. Водночас 

дитяча порнографія є кримінально караною практично завжди. 

Міжнародна протидія обігу порнографічних видань бере свій початок 

[505, 568] від підписання Угоди стосовно припинення обігу порнографічних 

видань [12], серед учасників якої значиться і РФ [16] (України у цьому пере-
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ліку немає). У цій Угоді держави-учасниці погодилися створити відповідні 

органи, уповноважені від імені своїх держав здійснювати інформаційне за-

безпечення, а саме: а) централізувати всякі відомості, що можуть полегшити 

розшук та припинення дій, що становлять порушення їх внутрішнього зако-

нодавства щодо порнографічних творів, малюнків, зображень або предметів; 

б) доставляти всякі відомості, що можуть перешкоджати ввезенню видань 

або предметів, зазначених у попередньому пункті, також забезпечити чи при-

скорити їх вилучення в рамках внутрішнього законодавства; в) повідомляти 

про закони, які вже були видані, або будуть видані в їх державах, у відно-

шенні предмета цієї Угоди (процитовано міжнародно-правовий акт). Однак в 

Угоді не було навіть переліку протиправних діянь, не кажучи вже про інші 

питання матеріального кримінального права [505, 568]. 04.05.1949 був підпи-

саний Протокол [15] про зміну Угоди [12], яким зазначену Угоду фактично 

передавалося під егіду ООН. 

12.09.1923 була підписана Міжнародна конвенція про припинення обі-

гу порнографічних видань та торгівлі ними [13]. Ця Конвенція визнавала ка-

раними: а) виготовлення або зберігання творів, малюнків, гравюр, картин, 

друкованих видань, зображень, афіш, емблем, фотографій, кінематографіч-

них фільмів або інших порнографічних предметів, з метою їх продажу або 

розповсюдження, або ж публічного їх виставляння; б) ввезення, провезення, 

вивезення особисто або через іншу особу у вищевказаних цілях перерахова-

них… предметів, або пуск їх тим чи іншим шляхом в обіг; в) торгівля ними 

навіть не публічна, здійснення з ними будь-яких операцій будь-якого виду, 

поширення їх, публічне їх виставлення або ж здача їх, у якості професії, у 

прокат; г) анонсування або оголошення будь-яким шляхом, з метою заохо-

чення обороту або торгівлі, які підлягають припиненню, що будь-яка особа 

займається одним з перерахованих вище караних дій, анонсування або ого-

лошення, як і через кого ці… предмети можуть бути отримані, або безпосе-

редньо, або через чиєсь посередництво (процитовано міжнародно-правовий 

акт). 
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На даний момент Конвенція [13] вважається чинною [505, 568]. СРСР 

приєднався до цієї Конвенції 08.07.1935 [13]. Наразі пов’язаними нею, як і 

Угодами [12, 15], вважаються 38 країн, у тому числі і ті, які не притримують-

ся принципу абсолютної кримінальної караності порнографії [16]: Австралія, 

Австрія, Бельгія, Данія, Колумбія, Нідерланди, Норвегія, США, Чехія, Швей-

царія. Тобто у цих країнах вважається, що тільки часткові (в тій чи іншій фо-

рмі) обмеження щодо операцій з порнографічними предметами не є пору-

шенням Конвенції [13]. Тому автори підручника [709, розд. 2, гл. 2, § 10] 

стверджують, що сучасна практика всіх держав підриває Конвенцію [13], 

зводить її положення нанівець. Конвенція, на їх думку, по суті, перетворена 

на фікцію. 

Деякі країни, зокрема РФ, Азербайджан, Вірменія, Грузія, Казахстан, 

Таджикистан [505, 568], в диспозиції відповідної статті КК використовують 

поняття «незаконне поширення порнографічних матеріалів або предметів», і 

саме з такими діяннями пов’язують умови кримінального покарання. Тобто 

поняття «незаконне» означає, що можуть бути і якісь інші, законні операції. 

За КК Латвії (ч. 1 ст. 166) карається повторне протягом року порушення що-

до виготовлення та обігу матеріалів порнографічного характеру. КК Швеції 

(ст. 11 гл. 16) встановлює відповідальність за незаконну демонстрацію пор-

нографічних зображень, під якою розуміється «демонстрація в публічному 

місці», що «може привести до публічного незручності». Водночас, на даний 

момент різний підхід до різних категорій порнографічної інформації нібито 

не може стосуватися України, оскільки згідно зі ст. 2 ЗУ [186], «виробництво 

та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру в Україні за-

бороняються». Втім, насправді заборони не є настільки категоричними, що 

буде розглянуто нижче. 

Позицією неповного обмеження порнографії керуються США. До речі, 

американський законодавець та суди уникають поняття «порнографія» 

(pornography) і користуються поняттям «непристойні» (obscene). Хоча, як за-

значено у підрозділі 3.1 цієї роботи, суди США визнають, що «безумовне фо-
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рмулювання Першої поправки не було призначене для захисту кожного ви-

раження», і що такі виключення можуть поширюватися, перш за все, на «не-

пристойні» матеріали, у кінцевому підсумку прихильники обмежень стають 

перед серйозною проблемою визнання певних друкованих, аудіо- чи відеома-

теріалів, а також матеріалів, розміщених у мережі Інтернет, саме «непри-

стойними». 

Так, у статті [935] зазначається, що починаючи з 30-х рр. ХХ ст. став-

лення у США до «непристойних» матеріалів чи творів постійно лібералізу-

ється. Зокрема, з цього моменту у США були «реабілітовані» і дозволені до 

поширення (друку) багато творів, які до того вважалися такими, що містять 

неприпустимо відверті описи сцен сексуального (еротичного) характеру, а 

також суди утримувалися від нових заборон щодо певних творів, як-от: 

«Улісс» Дж. Джойса (заборонений до поширення у 1921 р.), «Фанні Хілл. 

Мемуари жінки для утіх» Дж. Клеланда (заборонений у 1821 р.), «Коханець 

леді Чаттерлей» Д. Лоуренса (заборонений наприкінці 20-х рр. ХХ ст.), 

«Вопль» Гинзберга, «Тропік Рака» і «Тропік Козерога» Г. Міллера, «Голий 

сніданок» У. Берроуза, деякі інші [935]. 

Зазначене звуження зон обмежень пояснюється, очевидно, трепетним 

ставленням судів США до свободи слова й усвідомленням небезпек її обме-

жень. Так, у рішенні від 21.06.1973, прийнятому за наслідками перегляду 

справи «Miller v. California», Верховний Суд США наголосив на необхідності 

визнання небезпек, властивих починанням щодо регулювання будь-яких 

форм вираження, а також на тому, що державні законодавчі акти, покликані 

регулювати непристойні матеріали, повинні бути ретельно обмежені [810]. У 

зв’язку із цим суди США постійно шукали критерії, які б допомогли 

об’єктивно та без зайвого обмежувального втручання відрізнити «непри-

стойні» матеріали, від таких, що є допустимими в демократичному суспільс-

тві. Так, починаючи з 1957 р. (справа «Roth v. United States»), суди почали 

відмовлятися від використання так званого «тесту Хікліна», запозиченого з 

англійської права, на підставі якого суд міг визнати незаконним будь-який 
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матеріал, який «розбещує розуми тих, хто відкритий для подібних амораль-

них впливів і в чиї руки такий матеріал може потрапити» [935]. У рішенні по 

справі «Roth v. United States» Верховний Суд визнав неприпустимим підхід, 

коли твір у цілому може бути визнаний неприйнятним на підставі аналізу 

впливу «окремих пасажів на найбільш сприйнятливих людей», і що такий 

підхід «неконституційно обмежує свободу слова і друку». При цьому запро-

понований альтернативний тест визнання твору «непристойним», так званий 

«тест Міллера», який вимагає розгляд твору у комплексі та з урахуванням 

орієнтації на середню людину. Відповідно до цього тесту матеріал вважаєть-

ся «непристойним», якщо виконуються три умови одночасно: a) середня лю-

дина, застосовуючи сучасні суспільні моральні норми, вважатиме, що матері-

ал в цілому викликає хтивий інтерес; b) матеріал зображує в явно образливо-

му вигляді сексуальні дії, особливо обумовлені відповідним законодавством; 

c) матеріал в цілому не має високої літературної, художньої, політичної або 

наукової цінності. В інших випадках порнографічний твір може бути допу-

щений у вільний обіг [810; 935]. 

При цьому, турбуючись про максимально точну оцінку впливу на «се-

редню людину», суди піклувалися про те, що таку оцінку повинно давати 

журі присяжних. Це як раз і сприяло б думці узагальненої «середньої люди-

ни». У справі «Roth v. United States» суддя так інструктував присяжних: «У 

цьому випадку, пані та панове присяжні, ви і тільки ви є винятковими суддя-

ми того, що є загальна совість спільноти, і визначати та розглядати совість 

спільноти в цілому: молоді та старі, освічені та неосвічені, релігійні та нере-

лігійні – чоловіки, жінки і діти… Ви можете запитати себе: це ображає зага-

льну совість спільноти за сучасними стандартами?» [810]. 

Наслідком застосування «тесту Міллера» було зняття судовими рішен-

нями обмежень з прокату кінострічок: «Пізнання плоті» (в подальшому не-

одноразово потрапляв у конкурсні номінації та отримував нагороди)33; «Той, 

що виганяє диявола» (фільм був номінований на десять премій «Оскар» і 

                                                 
33 Щодо цього фільму Верховний Суд США вказав, що місцева влада штату «зайшла 

занадто далеко» в питаннях засудження в «непристойності». 
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отримав дві з них; вже протягом багатьох років фільм знаходиться в списку 

250 кращих фільмів за версією IMDb); «Глибока глотка», «Калігула» та деякі 

інші [935]. 

Слід зазначити, що у США відсутня державна цензура кіно- та відеоп-

родукції. Це, очевидно, відповідає згаданій вище позиції Верховного Суду 

США щодо небезпек, властивих починанням щодо законодавчого регулю-

вання будь-яких форм вираження. Натомість у країні діяли і діють різномані-

тні механізми саморегулювання у сфері оцінки якості кінематографічних 

творів. Так, у період 1930-1967 рр. діяв так званий Кодекс Хейса (Hays Code) 

– етичний кодекс виробництва фільмів в Голівуді, що став в 1934 р. неофі-

ційним чинним національним стандартом США. Знімати фільми не за кодек-

сом було можна, але вони не мали шансу бути випущеними в прокат [593]. З 

01.11.1968 введено в дію систему рейтингів-обмежень Американської асоціа-

ції кінокомпаній (Motion Picture Association of America, МРАА) [791, 872]. 

Залежно від отриманої оцінки глядацька аудиторія картини може бути обме-

жена (дод. Б.42). Нерейтингований фільм не може отримати істотної частки у 

кінопрокаті, що робить систему практично обов'язковою. У ряді випадків об-

меження МРАА суворіші, ніж аналогічні обмеження державних органів в єв-

ропейських країнах. Існує система колегіального розгляду з можливістю 

оскарження. За наслідками розгляду, у випадку суттєвих заперечень щодо 

фільму з боку МРАА, автори самостійно приймають рішення – видалити пе-

вні сцени, перезняти (перемонтувати) або погодитися з рішенням комісії 

[872]. При цьому МРАА не може обмежувати продаж відеопродукції на носі-

ях, у зв'язку з чим нормальною практикою вважається випуск двох версій ві-

деопродукції – «м'якшою» для кінотеатру і «жорсткішою» для відео [791, с. 

76]. Отже, обіг порнографічних фільмів не забороняється, а обмежується. 

При цьому звертає на себе увагу, що, як видно із дод. Б.42, основний 

обов’язок завадити доступу дітей до сумнівних матеріалів покладається на 

батьків. 

Зазначимо, що у дод. Б.42 класифікація МРАА порівнюється автором з 
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українською класифікацією, яка визнана державним стандартом відповідно 

до Положення [59; 243]. Видно, що українська класифікація зміщена в сторо-

ну допуску більш жорстких сцен, ніж класифікація МРАА. Зокрема, україн-

ська класифікація не виділяє групи фільмів «рекомендується перегляду з ба-

тьками», але, з іншого боку, виділяє групу фільмів «Х21», які згідно зі стан-

дартами МРАА не передбачаються для широкого показу в кінотеатрах, але їх 

поширення допускається для приватного відтворення на відео. 

Згаданий вище з судової практики США критерій наявності/відсутності 

високої літературної, художньої, політичної або наукової цінності спірного 

матеріалу [810, 935] застосовується і в деяких інших країнах. Зокрема, як за-

значається у статтях [505, 568], важливе значення для трактування поняття 

«порнографія» (або «непристойність») в законах ряду країн (Великобританія, 

Індія, Іран, Канада, КНР, Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія) має спеціальне 

застереження, згідно з яким до порнографії не належать твори, що становлять 

художню або наукову цінність, або якщо їх демонстрація (поширення) слу-

жить суспільному благу. Наприклад, згідно з британськимАктом про непри-

стойні публікації (Obscene Publications Act) 1959 р., особа не може бути зви-

нувачена в злочині за порнографію, якщо буде доведено, що публікація розг-

лянутого твору виправдана суспільним благом на тій підставі, що вона спри-

яє інтересам науки, літератури, мистецтва, освіти або іншим цілям, які стано-

влять спільний інтерес. 

Варто зазначити, що ідея розгляду, з метою визначення допустимості 

поширення, твору у цілому, а не окремими частинами, сприйнята певною мі-

рою в Україні. Так, у Положенні [59] визнано, що фільми з індексом «Х21» 

можуть містити сцени статевих актів, що окремо від твору можуть виглядати 

як порнографія, але в контексті художнього замислу такі сцени допустимі й 

прийнятні. 

Порівнюючи відповідальність за певні правопорушення, варто також 

зазначити, що проступки, які в європейських країнах визначаються як кримі-

нальні з відповідальністю у межах кримінального права, в Україні є адекват-
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ними адміністративним правопорушенням. Як зазначає В.К. Колпаков [606, 

с. 119], адміністративне право європейських держав у своїй структурі не міс-

тить складової, яка була б адекватна адміністративній відповідальності в ад-

міністративному праві України. На аналогічну особливість кримінального 

права США звертає увагу А.В. Савченко [852, с. 9]. Отже, коли в європейсь-

кій системі права йдеться про кримінальні проступки, в український системі 

права можна знайти еквівалент адміністративної відповідальності. Звичайно, 

йдеться про випадки, коли міжнародні документи прямо вказують на порног-

рафію як на злочин, як це зазначається у Факультативному протоколі до Кон-

венції про права дитини [57]. 

У контексті оцінки ступеня суспільної небезпеки порнографії в різних 

країнах у дод. Б.43 наведено застосовувані види покарань за проступки у цій 

сфері. Видно, що в Україні ці покаранні є непропорційно жорсткими, порів-

няно з іншими країнами, що поруч з вадами української правоохоронної сис-

теми створює небезпеки для прав громадян (докладніше буде розглянуто ни-

жче). Наведені дані свідчать про високий потенціал декриміналізації певної 

частини порушень і введення адміністративної відповідальності, особливо у 

контексті широкого застосування в інших країнах штрафів (див. дод. Б.43). 

Декриміналізація в Україні може бути тим більше доречною, що згідно зі 

списком [16] Україна взагалі не вважається учасницею Конвенції [13]. Дане 

питання також розглядається нижче. 

Слід зазначити, що після підписання Конвенції [13] та Протоколу [15] 

міжнародні інституції не наполягали на забороні та караності будь-якої пор-

нографії, але постійно наголошували на припиненні і жорсткій караності ди-

тячої порнографії. Це цілком відповідає описаній вище усталеній позиції 

ЄСПЛ, а також Декларації прав дитини [73] (1959 р.), відповідно до якої ди-

тина в силу її фізичної і розумової незрілості потребує спеціального правово-

го захисту (цитується також в Конвенції про права дитини [38], 1989 р.). В 

дисертаційному дослідженні [849] О.П. Рябчинська наголошує, що під впли-

вом розповсюдження порнографічних предметів створюється викривлене уя-
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влення про інтимні стосунки між статями, що особливо негативно відбива-

ється на свідомості неповнолітніх. 

В Рекомендаціях [113] (1991 р.) визнано за необхідне застосувати такі 

заходи протидії дитячій порнографії: а) передбачити відповідні санкції, вра-

ховуючи тяжкість злочину, вчиненого тими особами, які беруть участь у ви-

робництві і збуті будь-яких порнографічних матеріалів, у яких фігурують ді-

ти; б) вивчати доцільність введення кримінальних санкцій просто за володін-

ня дитячими порнографічними матеріалами; в) забезпечити, зокрема через 

міжнародну співпрацю, виявлення фірм, товариств або осіб, часто пов'язаних 

з двома або більше країнами, що використовують дітей для виробництва по-

рнографічного матеріалу; г) передбачити інформування громадськості щодо 

втілення кримінальної політики, кількості звинувачень і засуджень у справах, 

пов'язаних з дитячою порнографією, забезпечуючи при цьому анонімність 

дітей та обвинувачених. 

Слід підкреслити, що за Рекомендацією [113] для застосування кримі-

нальних санкцій достатньо тільки «володіння» предметами дитячої порног-

рафії. 

У п. 48 Віденської декларації Всесвітньої конференції з прав людини 

від 25.06.1993 [41] вказується на необхідність дієвих заходів щодо припинен-

ня використання дітей на шкідливих роботах, торгівлі дітьми та органами, 

дитячої проституції, дитячої порнографії, а також інших форм сексуальної 

наруги. 

У п. b) ст. 3 Конвенції про заборону та негайні заходи щодо ліквідації 

найгірших форм дитячої праці № 182 [47] такою найгіршою формою, яка по-

требує негайної заборони, визнане використання, вербування або пропону-

вання дитини для заняття проституцією, виробництва порнографічної проду-

кції чи для порнографічних вистав. У п. 58Резолюції Генеральної Асамблеї 

ООН [82] наголошується на необхідності протидіяти розповсюдженню дитя-

чої порнографії та інших непристойних матеріалів за допомогою ЗМІ та ін-

формаційних технологій, включаючи Інтернет. 
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Згідно з вимогами згаданого вище Факультативного протоколу до Кон-

венції про права дитини [57] (ст. 1) Держави-учасниці забороняють торгівлю 

дітьми, дитячу проституцію і дитячу порнографію, як це передбачено цим 

Протоколом. Відповідно до пп. «c» ч. 1 ст. 3 цього протоколу визнається зло-

чином виробництво, розподіл, розповсюдження, імпорт, експорт, пропозиція, 

продаж або зберігання у вищезазначених цілях дитячої порнографії. 

В Конвенції РЄ [65] вимагається від Держав-учасниць вживати необ-

хідних законодавчих або інших заходів для забезпечення криміналізації такої 

умисної поведінки, учиненої без правових підстав: a) виготовлення дитячої 

порнографії; b) пропонування або надання доступу до дитячої порнографії; 

c) розповсюдження або передавання дитячої порнографії; d) придбання дитя-

чої порнографії для себе або іншої особи; e) володіння дитячою порнографі-

єю; f) свідоме одержання доступу до дитячої порнографії за допомогою ін-

формаційно-комунікаційних технологій (ст. 20 Конвенції); а) вербування ді-

тей для участі в порнографічних виставах або спонукання дитини до участі в 

таких виставах; b) примушування дитини до участі в порнографічних виста-

вах або отримання користі від цього чи іншого використання дитини із цією 

метою; c) свідоме відвідування порнографічних вистав, у яких залучено дітей 

(ст. 21 Конвенції). 

Згідно зі ст. 9 Конвенції про кіберзлочинність [54] кожна Сторона вжи-

ває такі законодавчі та інші заходи, які можуть бути необхідними для встано-

влення кримінальної відповідальності відповідно до її внутрішнього законо-

давства за навмисне вчинення, без права на це, таких дій: a) вироблення ди-

тячої порнографії з метою її розповсюдження за допомогою комп'ютерних 

систем; b) пропонування або надання доступу до дитячої порнографії за до-

помогою комп'ютерних систем; c) розповсюдження або передача дитячої по-

рнографії за допомогою комп'ютерних систем; d) здобуття дитячої порногра-

фії за допомогою комп'ютерних систем для себе чи іншої особи; e) володіння 

дитячою порнографією у комп'ютерній системі чи на комп'ютерному носії 

інформації. 
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Слід звернути увагу, що злочином в комп'ютерних системах вважається 

не будь-яка порнографія, а саме дитяча порнографія. 

У ч. 1 ст. 22 Директиви Ради ЄС [37] вказано, що Держави-учасниці 

вдаються до відповідних заходів для забезпечення того, щоб передачі теле-

мовників, які перебувають під їх юрисдикцією, не включали програм, які 

можуть завдати серйозної шкоди фізичному, духовному і моральному розви-

тку неповнолітніх, особливо програм, що містять порнографію або безпри-

чинне насильство. 

З урахуванням викладеного розглянемо відповідальність за українсь-

ким законодавством. Така відповідальність встановлена ст. 301 КК України 

(див. дод. Б.44). З додатку, як мінімум, видно, що відповідні дії повністю 

криміналізовані, адміністративна відповідальність не передбачена. Підтвер-

джується також непропорційно великий, порівняно з іншими європейськими 

країнами, строк позбавлення волі, що у більшості випадків не відповідає ви-

могам пропорційності, передбаченим ч. 2 ст. 10 ЄКПЛ. 

Так, кваліфікація діяння за диспозицією ч. 1 ст. 301 КК України (див. 

дод. Б.44) як злочину, зокрема, не залежить від обсягу операцій з предметами 

порнографії. Так, у вироку від 21.08.2012 у справі № 1-349/2012 Першотрав-

невий районний суд м. Чернівців [523] присудив 1 рік обмеження волі за 

продаж 2 СД дисків за 60 грн. з корисливою метою, як вказав суд, особистого 

збагачення. В іншому вироку, від 07.12.2011 у справі № 1-282/2011, Сваляв-

ський районний суд Закарпатської області присудив 2 роки обмеження волі 

за продаж одного журналу за 20 грн. Покарання є явно непропорційним про-

вині. 

З іншого боку, слід зазначити, що ч. 1 ст. 301 КК не визнає кримінально 

караним зберігання предметів порнографії без мети збуту чи розповсюджен-

ня. Однак це нічого не означає – існує велика небезпека приписати будь-кому 

мету збуту, фальсифікуючи кримінальні справи. Так, при підготовці відпові-

дних змін до КК України правозахисники висловлювалися проти введення 

кримінальної відповідальності за зберігання порно [784; 809], наголошуючи, 
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що це є обмеженням свободи висловлювання поглядів та зручним способом 

фальсифікації кримінальних справ проти громадян за будь-який диск, фото, 

журнал з еротичними зображеннями [784; 809]. Зазначимо, що КК Німеччини 

(§ 184) не передбачає відповідальності за зберігання порнографічних предме-

тів [505; 568]. 

За згаданою вище Рекомендацією РЄ [113] для введення кримінального 

покарання достатнє «тільки» володіння предметами дитячої порнографії, що 

цілком відповідає вимогам протоколу [57]. В принципі, і українські правоза-

хисники [809] зазначали, що вказаний Протокол [57] дійсно вимагав від 

України ввести відповідальність за зберігання дитячої порнографії. Однак 

автори законопроекту «перестрахувалися» і розробили законопроект про від-

повідальність за зберігання з метою збуту будь-якого, а не тільки дитячого 

порно [809]. 

За діяння, передбачені у ч. 2 ст. 301 КК України (див. дод. Б.44), перед-

бачається покарання у вигляді штрафу або обмеження чи позбавлення волі на 

строк до 5 років. З одного боку, підвищені санкції за поширення інформації у 

вигляді кіно- та відеопродукції відповідають висловленим вище положенням 

про особливу небезпеку цих каналів передачі інформації. Однак, з іншого бо-

ку, зазначені формулювання також іноді вражають суттєвою непропорційніс-

тю. Так, Апеляційний суд Закарпатської області 11.01.2012 (справа № 710/1-

29/2011) розглянув та скасував вирок, яким за збут диску DVD-R, вартістю 20 

грн. особа була засуджена до 1 року позбавлення волі [523] (а потенційно мо-

гла б отримати і 5). 

У ч. 3 ст. 301 КК України передбачається кваліфікуюча ознака, зокре-

ма, у вигляді повторності дій за ч.ч. 1, 2 цієї статті (див. дод. Б.44). Тобто, за 

загаданий вище повторний продаж 1 журналу за 20 грн., або якщо за цим за-

няттям буде затримано двох осіб (вперше), або навіть якщо ці особи не зби-

ралися здійснювати продаж, але працівнику міліції (поліції) здалося інше 

(замах), то відповідні особи можуть отримати строк позбавлення волі від 

трьох до семи років. 
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У ч. 4, 5 ст. 301 КК України передбачено особливо кваліфікуючу озна-

ку, пов’язана з дитячою порнографією. Жорсткі санкції за дитячу порногра-

фію (див. дод. Б.44) відповідають вимогам міжнародних документів і особли-

вих заперечень не викликають. Однак прив’язка до ч. 1 ст. 301 КК, яка не ви-

знає кримінально караним зберігання предметів порнографії без мети збуту 

чи розповсюдження, не дозволяє врахування вимог міжнародних актів [54, 

57, 65, 113] щодо достатності для покарання навіть володіння предметами 

дитячої порнографії. 

Крім того, практичне застосування ч. 1-3 ст. 301 КК викликає певні 

проблемні питання та заперечення, серед можемо назвати такі: 

1) проблеми кваліфікації предметів і творів як порнографічних. По-

перше, як вказують експерти [784], КК України не містить визначення понят-

тя «порнографія» та похідних від нього. Таке визначення міститься у ЗУ 

[186], але тут визначення введені саме для застосування «у цьому Законі». 

Зокрема, за ч. 1, 3, 4 ст. 3 КК України законодавство України про криміналь-

ну відповідальність становить Кримінальний кодекс України… Злочинність 

діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визна-

чаються тільки цим Кодексом. Застосування закону про кримінальну відпові-

дальність за аналогією заборонено. 

По-друге, важко дається розмежування еротики і порнографії. Зокрема, 

існує точка зору, згідно з якою ніякої істотної різниці між еротикою і порно-

графією немає, еротика є лише одним з різновидів порнографії [801]. Як на-

голошується в Британській енциклопедії історії світового мистецтва, «про-

блема критерію, що відокремлює фізіологічні прояви сексуальності від їх ху-

дожньо-еротичних форм, довгий час залишалася наріжним каменем незлі-

ченних суперечок у світовій культурі» (цит. за [646]). І до цього дня існує рі-

зноголосся думок з цього приводу [646]. Відомим є випадок, коли репродук-

цію картини французького художника ХІХ ст. Г. Курбе поліція Португалії 

прийняла за порнографію. Примірники книги з «непристойним» зображен-

ням були негайно конфісковані [798]. 
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В Положенні [59] визнається, що фільми, які мають індекс «Х21» та 

допущені в легальний обіг, можуть містити сцени «еротичної версії порног-

рафії», «сцени статевих актів, що окремо від твору можуть виглядати як пор-

нографія» тощо. Навіть у фільмах групи «18» можуть міститися сцени «ху-

дожньо виправданого насильства, у тому числі сексуального», «наочного зо-

браження відвертої оголеності (включаючи статеві органи), імітації сексуа-

льних актів». 

Отже, в оцінці відповідних явищ має місце величезна частка 

суб’єктивізму. Практично наявність ознак порнографії встановлюється екс-

пертним шляхом. Тим не менш, без легітимного визначення ознак порногра-

фії безпосередньо у КК України кримінальні процеси за ст. 301 КК є некоре-

ктними, тому високий рівень кримінальної відповідальності є небезпечним і з 

точки зору забезпечення прав осіб. В цьому сенсі заслуговує на увагу описа-

ний вище досвід європейських країн щодо невеликих термінів покарання, а 

можливо і повної декриміналізації. 

Інша справа – дитяча порнографія. Якщо чітко керуватися визначенням 

пп. «c» ст. 2 Факультативного протоколу [57], дитяча порнографія визначена 

як «будь-яке зображення будь-якими засобами дитини, яка здійснює реальні 

або змодельовані відверто сексуальні дії, або будь-яке зображення статевих 

органів дитини, головним чином в сексуальних цілях». Тобто будь-яке нена-

лежне використання образу дитини є кримінально караним. Це відповідає і 

правовій традиції США, де дитяча порнографія не оцінюється за тестом Міл-

лера і забороняється незалежно від художньої або іншої цінності твору [791, 

с. 75]; 

2) у нормах ст. 301 КК містяться суттєві диспропорції. По-перше, це за-

значена вище диспропорція між виною і покаранням. Особливо це видно на 

сумах штрафів, коли за 20-60 грн. так званого «збагачення» можна отримати 

штраф до 5.100 грн. Це також пов’язано із тим, що в поле зору правоохорон-

них органів потрапляють тільки дрібні порушники, а щодо великих порноо-

перацій застосовується тактика «заплющених очей», що буде додатково роз-
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глянуто нижче. 

Разом із тим зазначений рівень штрафів є значно нижчим, ніж за деякі 

адміністративні правопорушення. Так, згідно з КУпАП, штрафи за деякими 

статтями є вищими, а саме: ст. 163-7, 163-10 – 8500-17000 гривень; ст. 163-9 – 

8500-17000 гривень; ст. 188-30 – 8500-12750 гривень. Такий стан справ не 

відповідає уявленням про адміністративні проступки як менш значні, ніж 

кримінальні [606; 662], бо за менш значні (адміністративні) проступки не 

може призначатися більш значне покарання. Зазначене свідчить про цілкови-

ту можливість переведення частини відповідальності за діяння у сфері пор-

нографії в царину адміністративної відповідальності, що буде повністю від-

повідати європейській правовій традиції. 

Показовими у цьому аспекті можуть бути результати опитування з цієї 

проблеми, проведеного О.П. Рябчинською [849]. Так, близько 85% опитаних 

повідомили, що вони не вважають розповсюдження, зокрема, порнографіч-

них предметів серед повнолітньої частини населення суспільно небезпечним 

явищем, за вчинення якого слід встановлювати кримінальну відповідаль-

ність. Аналогічну відповідь дали і 70% опитаних працівників судових і пра-

воохоронних органів; 

3) наявні широкі дискреційні повноваження судів щодо встановлення 

покарання, коли за одне й те саме діяння може бути одночасно призначений і 

штраф, і позбавлення волі до 5 років (ч. 2 ст. 301 КК). Причиною цього, зок-

рема, є невдале групування правопорушень за окремими частинами ст. 301 

КК. Зокрема, у ч. 2 ст. 301 КК, які,як мінімум, повинні були б диференційо-

вані окремо «ті самі дії, вчинені щодо кіно- та відеопродукції, комп'ютерних 

програм порнографічного характеру» (з переліку ч. 1 ст. 301 КК, але які не 

стосуються неповнолітніх) – з більш м’яким покаранням, і окремо – «збут 

неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, зображень або інших 

предметів порнографічного характеру» – з більш жорстким покаранням; 

4) прикриваючись боротьбою з порнографією, працівники правоохо-

ронних органів мають можливість безпідставно вилучати обладнання 
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комп’ютерних клубів та інших аналогічних закладів. Так, у постанові від 

19.07.2006 в адміністративній справі № 22-151ас Апеляційний суд Донецької 

області [523], розглядаючи позов про вилучення працівниками МВС в 

комп’ютерному клубі системних блоків, зазначив, що оскільки позивач не 

був особою, яка підозрювалась у вчиненні злочину, щодо позивача не було 

оперативно-розшукової та/або кримінальної справи, вилучення блоків для 

проведення експертизи на предмет їх відповідності ЗУ [186] без згоди пози-

вача неможливо вважати правомірним. 

З іншого боку, правоохоронні органи ухиляються від належного вста-

новлення провини крупних розповсюджувачів. Так, в ухвалі від 21.06.2012 

ВССУ вказав [523], що на вилучених у засудженої дисках, які вона вільно 

придбала на оптовій базі «DISK OFF» в м. Харкові, були наявні голографічні 

марки. Ці обставини вказують на те, що у засудженої були відсутні підстави 

вважати торгівлю даними дисками протиправною. Крім того, в ухвалі зазна-

чено, що слідству необхідно встановити і допитати коло осіб, причетних до 

ввезення, виготовлення та оптового розповсюдження на території м. Харкова 

аудіовізуальних творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, від-

повідно до свідчень засудженої. Таким чином, суд встановив ухилення орга-

нів досудового слідства від встановлення справжніх обставин протиправних 

дій оптовиків. 

Отже, боротьба з порнографією містить в собі зворотній бік щодо необ-

ґрунтованих обвинувачень і безпідставних обмежень, які (обмеження) не від-

повідають принципам пропорційності і потребують перегляду (крім дитячої 

порнографії, щодо якої теж необхідні зміни, але у бік посилення). 

Іншим аспектом захисту суспільної моралі є обмеження розповсю-

дження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості [419; 667; 

814]. У статті 7 ЗУ [184] культурною складовою загрози в інформаційній 

сфері визначено поширення ЗМІ культу насильства, жорстокості, порногра-

фії. Ще у 2005 р. у Постанові ВРУ за наслідками парламентських слухань 

(див. дод. Б.28, рядок 4) визнано важливим не допускати при демонструванні 



261 

фільмів каналами мовлення телебачення пропаганди культу насильства, жор-

стокості і бездуховності, поширення порнографії та інших матеріалів, що пі-

дривають суспільну мораль. Тобто ці явища поставлені в один ряд. Однак 

правове регулювання обігу в Україні творів, що пропагують культ насильства 

і жорстокості, є досить суперечливим. Так, згідно зі ст. 2 ЗУ [186] виробниц-

тво та обіг у будь-якій формі продукції еротичного характеру та продукції, 

що містить елементи насильства та жорстокості, дозволяються виключно за 

умови дотримання обмежень, встановлених законодавством. Тобто така про-

дукція може поширюватися, нехай і з певними обмеженнями. 

З іншого боку, у ст. 5 ЗУ [186] передбачається застосування заходів 

державного впливу щодо недопущення пропаганди в електронних та інших 

ЗМІ культу насильства, жорстокості, поширення порнографії. Тобто, якщо 

щодо порнографії обмеження формулюються більш-менш послідовно, то 

щодо матеріалів, що містять елементи насильства та жорстокості, послідов-

ного регулювання не вбачається. Крім того, у ст. 15 ЗУ [168] передбачається 

відмова у наданні права розповсюдження і демонстрування фільмів, зокрема, 

за наявності у фільмі матеріалів (висловлювань, дій тощо), які пропагують 

насильство та жорстокість. У той же час в Положенні [59] передбачено мож-

ливість втілення у фільмах груп «18» та «Х21» сцен «художньо виправдано-

го» насильства. Заборона пропаганди насильства та жорстокості передбачена 

у ЗУ [153, 158, 176], а у ЗУ [154] йдеться про заборону «необґрунтованого 

показу насильства» (див. дод. Б.38), хоча визначення саме «необґрунтованос-

ті» показу насильства не надано. І у цьому ж ЗУ [154] (ч. 4 ст. 57) передбаче-

но, що редакційний статут телерадіоорганізації визначає вимоги до розпо-

всюдження інформації про насильство, тобто показ останнього не виключа-

ється. Тому доцільно розглянути європейські стандарти у цій сфері. 

У Політичній декларації [43] (1994 р.) щодо ЗМІ в демократичному су-

спільстві зазначена стурбованість неналежним місцем, що відводиться показу 

насильства в деяких ЗМІ, зокрема в секторі телерадіомовлення, і його впли-

вом на публіку і відзначається, що в цій галузі необхідні кодекси поведінки 
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на європейському рівні. В результаті, зокрема, запропоновано один з прин-

ципів (принцип 7), де визначено, що етика журналістської діяльності в спра-

вжній демократії передбачає, у тому числі, незаохочення будь-якого насильс-

тва, ненависті, нетерпимості або дискримінації. 

В Європейській конвенції про транскордонне телебачення [36] (1998 р.) 

вимагається (ст. 7), що усі елементи програмних послуг, зокрема, не повинні: 

a) бути непристойними і, особливо, містити порнографію; b) неправомірно 

пропагувати насильство чи спонукати до расової ненависті. Усі елементи 

програмних послуг, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи мо-

ральному розвиткові дітей та підлітків, не повинні транслюватись, якщо під 

час трансляції та прийому вони мають змогу їх дивитися. 

Додатково зазначимо, що відповідно до Рекомендації ЮНЕСКО [105] 

необхідними є заходи для огородження національних культур від творів, що 

пропагують насильство. 

Комплекс підходів, що дає уявлення про європейські стандарти обме-

ження поширення матеріалів, що містять показ насильства та жорстокості, 

надають Рекомендації Комітету міністрів РЄ № R (89) 7 від 27.04.1989 [111], 

№ R (97) 19 від 30.10.1997 «Про показ насильства електронними ЗМІ» [119], 

№ R (97) 20 від 30.10.1997 «Про розпалювання ненависті» [1127]. Базовим 

принципом підходу до обмежень в даній сфері є правила, встановлені ст. 10 

ЄКПЛ. 

У Рекомендації № R (89) 7 [111], враховуючи, зокрема, норми ст. 8 і 10 

ЄКПЛ щодо свободи вираження поглядів і безперешкодного поширення ін-

формації та ідей, визнається, тим не менш, важливість консолідації дій, 

спрямованих проти поширення відеозаписів насильницького, жорстокого й 

порнографічного змісту, а також проти вживання наркотиків, зокрема задля 

захисту неповнолітніх. З цією метою визнано, що Держави-члени повинні: 

заохочувати створення систем саморегулювання, або створювати системи 

класифікації й контролю за відеозаписами за допомогою відповідних профе-

сійних секторів чи органів державної влади, або запроваджувати системи, які 



263 

поєднують саморегулювання з системами класифікації й контролю чи інши-

ми, які не суперечать національному законодавству. В усіх випадках можли-

ве застосовування кримінального законодавства та відповідних заходів впли-

ву фінансового й фіскального характеру. Зокрема, обмеження поширення 

може здійснюватися шляхом: заборони поставок з комерційною метою або 

пропозицій щодо поставок неповнолітнім; заборони на рекламу; заборони на 

продаж поштою. Класифікація кожного відеозапису має бути вказана на упа-

ковці матеріального носія і у відеокаталозі, рекламі та ін. 

Рекомендація № R (97) 20 від 30.10.1997 виходила з засудження розпа-

лювання расової ненависті, ксенофобії, антисемітизму та всіх форм нетерпи-

мості, оскільки це підриває безпеку демократії, культурну єдність, плюра-

лізм. Зазначається, що окремі випадки розпалювання ненависті можуть бути 

настільки образливі для окремих осіб і груп населення, що вони вийдуть за 

рамки правового захисту, що надається ст. 10 ЄКПЛ стосовно свободи форм 

самовираження. Деякі форми необґрунтованого показу насильства, розпалю-

вання ненависті можуть законним чином бути обмежені, враховуючи обов'я-

зки й відповідальність, що їх несе із собою здійснення права на свободу ви-

раження поглядів, за умови, що такі втручання в свободу вираження поглядів 

передбачені законодавством і є необхідними в демократичному суспільстві, 

згідно з ч. 2 ст. 10 ЄКПЛ. 

Найбільш докладно аналізована проблема викладається у Рекомендації 

№ R (97) 19 [119]. Ця Рекомендація виходила з того, що здійснення свободи 

вираження поглядів пов'язане з обов'язками і відповідальністю, і що воно 

може бути законним чином обмежене з метою підтримки рівноваги між здій-

сненням цього права і дотриманням інших основних прав, свобод і інтересів, 

які захищає Конвенція. Керівним принципом у визначенні меж показу наси-

льства є ст. 10 ЄКПЛ. Крім того, ця Рекомендація посилається на згадані ви-

ще акти [36] та [43] щодо необхідності обмеження необґрунтованого показу 

насильства. 

Зокрема, у Рекомендації № R (97) 19 [119] наголошено, що свобода ви-
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раження поглядів, у принципі, включає також право поширювати й одержу-

вати інформацію та ідеї, які становлять показ насильства. Проте деякі форми 

необґрунтованого показу насильства можуть законним чином бути обмежені 

з метою гарантування поваги людської гідності й захисту вразливих груп, 

наприклад, дітей і підлітків, фізичному, розумовому й моральному розвитку 

яких може зашкодити показ такого насильства. У Рекомендації [119] дано 

визначення поняттю «необґрунтований показ насильства», яке, як вказано 

вище (див. також дод. Б.38), застосоване в ЗУ [154] і яке розуміється як по-

ширення повідомлень, слів і зображень, насильницькому змісту яких або 

способу подання надається особлива виразність, не виправдана контекстом. 

Виходячи з принципу єдності права на самовираження та обов’язків, 

пов’язаних з використанням цього права, Рекомендація [119] сформулювала 

способи, якими на фахівців ЗМІ може бути покладена відповідальність за на-

лежну редакційну політику, в тому числі і щодо уникнення «необґрунтовано-

го показу насильства»: i) попередня поінформованість громадськості про по-

відомлення, слова й зображення насильницького характеру, які збираються 

зробити доступними; ii) запровадження кодексів поведінки, які визначати-

муть конкретні обов'язки відповідного професійного сектора; iii) впрова-

дження внутрішніх керівних принципів, у т. ч. стандартів для оцінювання 

змісту в організаціях електронних ЗМІ; iv) заснування на секторальному рівні 

та окремими телерадіомовниками відповідних консультативних і контроль-

них механізмів для моніторингу процесу впровадження стандартів саморегу-

лювання; v) врахування стандартів саморегулювання в контрактах з іншими 

секторами, наприклад, виробниками аудіовізуальної продукції й відеоігор, 

рекламними агенціями та ін.; vi) регулярні контакти та обмін інформацією з 

національними регуляторними органами, а також з органами саморегулю-

вання в інших країнах. 

Серед дієвих національних заходів обмеження «необґрунтованого по-

казу насильства» Рекомендація [119] визначає: надання користувачам ЗМІ – і 

громадянам, й іноземцям, – незадоволеним насильницьким спрямуванням 
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певних служб або продукції, – можливості звертатись із скаргою до регуля-

торного або іншого уповноваженого національного органу; включення до 

умов ліцензій для телерадіомовників певних зобов'язань, що стосуються по-

казу насильства, разом із попереджувальними заходами адміністративного 

характеру (наприклад, непродовження ліцензії за недодержання цих зобов'я-

зань) тощо. 

Реалізація зазначених положень дозволяє виробити національні станда-

рти належного захисту суспільної моралі від «необґрунтованого показу наси-

льства». 

Необхідно звернути увагу також на нові проблеми, що виникають в Ін-

тернеті – поширення небезпечних для підлітків інтерактивних «ігор», де із 

віртуальної мережі учасникам-підліткам надаються цілком реальні небезпеч-

ні команди (завдання собі каліцтв чи здійснення самогубств – групи «синій 

кіт» та їм подібні). Наприклад, за даними інформаційних ресурсів, у Києві 

поліцейські врятували 15-річну дівчинку від останнього завдання «групи 

смерті» [952]. В цьому сенсі підвищується роль профілактичної роботи. На-

приклад, в Ізраїлі під егідою поліції регулярно проводяться тижні безпечного 

Інтернету – комплекс виховних заходів, який має на меті заохотити дітей, 

вчителів та батьків допомагати дітям у безпечному користуванні Інтернетом, 

розпізнані важкої ситуації в мережі, бути пильними до складних ситуацій 

[1146]. 

Агресія РФ проти України, суттєвою складовою якої виявилася так 

звана «інформаційна війна» [460], поставила в останні 2 роки перед Украї-

ною нові виклики, до яких, внаслідок, за визначенням І.М. Сопілко [900, с. 

76], «епохального гуманізму», Україна виявилася неготовою. Як зазначає 

Ю.О. Горбань [460, с. 137], антиукраїнська пропагандистська кампанія ви-

явила недостатню сформованість наукових і методологічних обґрунтувань та 

пояснень щодо дій у подібних ситуаціях, продемонструвала слабку коорди-

нованість дій державних органів влади, громадянського суспільства, експер-

тного та наукового середовищ, журналістів щодо протидії таким кампаніям. 
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Секретар РНБО України О.В. Турчинов наголошує, що парадигма гібридної 

війни спрямована на підрив і руйнування усього комплексу суспільних від-

носин у об'єкта агресії, знищення волі до опору, у тому числі і за рахунок ін-

формаційних операцій [950]. Ізраїльський військовий інструктор Цві Аріелі 

вказує, що інформація – невіддільна частина будь-якої військової кампанії 

[320]. Як наголошують А.О. Собакарь, М.В. Ковалів, захищеність, зокрема, 

інформаційної сфери інформаційної сфери є важливою складовою державної 

безпеки [888, с. 158]. У згаданій в підрозділі 2.3 цієї роботи Доктрині інфор-

маційної безпеки України (25.02.2017) [231] підкреслюється, що застосуван-

ня РФ технологій гібридної війни проти України перетворило інформаційну 

сферу на ключову арену протиборства. 

Доктор юрид. наук В.А. Ліпкан вказує на так звану білу (формально – 

легальну) пропаганду – відверто нелояльну до суб’єкта-адресата, яка ведеть-

ся будь-якими ЗМІ офіційними каналами без приховування її спрямованості 

та джерела… На телеканалах та у інших державних ЗМІ постійно відбуваєть-

ся відкрита фальсифікація інформації, дискредитація вищих посадових осіб з 

метою формування негативного ставлення, зокрема, до України. Фактично 

пропаганда становить спосіб інформаційної боротьби, який передбачає акти-

вний наступальний інформаційний вплив на об’єкт з метою внесення змін до 

інформаційного простору, що спричинює відповідні зміни у просторі реаль-

ності [679]. 

Вказане однозначно свідчить про загрози національній безпеці України 

інформаційного впливу агресора, тому виникають обґрунтовані підстави об-

межувати чи забороняти поширення відповідної ворожої інформації. Такі за-

борони чи обмеження мають відповідати критеріям ч. 2 ст. 10 ЄКПЛ. Тому 

доцільно перевірити обґрунтованість таких обмежень за цими критеріями. 

Зокрема, у Доктрині [231] визнано за необхідне створення з урахуванням 

норм міжнародного права системи і механізмів захисту від негативних зов-

нішніх інформаційно-психологічних впливів, передусім пропаганди. Обґрун-

тування обмежень здійснені автором у монографії автора [1075, с. 251-254] та 
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у її статті [1046].  

З приводу першого критерію обмежень – встановлення законом – слід 

зазначити, що українське право і практика пішли шляхом застосування таких 

заборон (обмежень), як (див. дод. Б.38): ретрансляції передач російського те-

лерадіомовника; трансляції (поширення) телерадіопродукту виробництва РФ; 

ввезення з території держави-агресора чи тимчасово окупованої території 

України видавничої продукції, що може бути розповсюджена на території 

України; використання певних тем, що шкодять національній безпеці Украї-

ни, у національному телерадіопродукті, в інших ЗМІ, у тому числі друкова-

них. Так, законами України заборонено поширення у будь-який спосіб росій-

ського інформаційного та культурного контенту, що містить популяризацію 

або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдо-

вує чи визнає правомірною окупацію території України, а саме: використання 

телерадіоорганізацій для трансляції телепередач, виготовлених після 

01.08.1991 (ЗУ [154], ч. 2 ст. 6), розповсюдження і демонстрування фільмів, 

що мають зміст за вказаною тематикою (ЗУ [168], ст. 15-1), поширення вка-

заних матеріалів в друкованих ЗМІ (ЗУ [153], ст. 3) та книжкових виданнях 

(ЗУ [163], ст.ст. 28, 28-1). Крім того, нормою ч. 2 ст. 6 ЗУ [154] заборонена 

трансляція аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач, крім інформаційних 

та інформаційно-аналітичних телепередач), одним із учасників яких є особа, 

внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці Украї-

ни. Отже, вказані обмеження щодо друкованих матеріалів, аудіо-, відеомате-

ріалів передбачені законом. 

Варто зазначити, що на момент здійснення цього аналізу у монографії 

автора [1075, с. 251-254] (червень 2016 р.) обмежень за ЗУ [153] та ЗУ [163] 

ще не було. Тоді автором була сформулювала пропозиція щодо необхідності 

введення відповідних обмежень у ЗУ [153], ЗУ [163] та ЗУ [158]. Ці пропози-

ції були реалізовані прийняттям ЗУ [209] (від 08.12.2016 № 1780-VIII) щодо 

ЗУ [153] та ЗУ [163] (див. дод. Б.38). А от у ЗУ [158] щодо сфери діяльності 

інформаційних агентств відповідні зміни так і не внесені, що є недоліком. 
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Тобто необхідне удосконалення і цього закону у даному напрямку. Адже 

йдеться про ті самі російські інформаційні агентства та ЗМІ, які масово випу-

скали і випускають брехливі та пропагандистські «новини» антиукраїнської 

спрямованості (мовою оригіналів): «распятый мальчик», «мать упомянутого 

распятого мальчика, которую привязали к танку и таскали по площади», «два 

раба», «обглоданные снегири, в отличие от синичек патриотичной расцвет-

ки», «пьяные негры танцуют на украинских танках», «Яценюк воевал в Чечне 

и участвовал в пытках и расстрелах российских военнопленных»; «Авдеевку 

обстреливает украинская армия» (которая этот город сама контролирует и 

обеспечивает там жизнедеятельность – прим. автора) тощо. Немає жодних 

підстав дозволяти цим агентствам та ЗМІ легітимно поширювати цю інфор-

мацію в Україні. Так, Представник України при ООН посол В. Єльченко у 

виступі в ООН 11.05.2016 звернув увагу, що «жорстока і порочна пропаганда, 

поширювана державними ЗМІ в Росії, є одним з основних елементів гібрид-

ної агресії РФ. Існує необхідність боротьби з такими явищами, як державна 

пропаганда нетерпимості і ненависті»34. 

Що стосується книговидання, то ще у 2013 р. у Постанові ВРУ за нас-

лідками парламентських слухань (див. дод. Б.28, рядок 7) констатувалося 

зниження конкурентоспроможності української книги та стрімке заповнення 

українського книжкового ринку імпортованою, переважно з РФ, книгою. В 

умовах сучасної інформаційної війни такий стан справ є неприпустимим. 

Що стосується аналізу правомірності обмежень за двома іншими кри-

теріями (правомірна мета та необхідність у демократичному суспільстві), то 

відповідність цим критеріям розглянемо у взаємозв’язку. 

Як зазначає згаданий вище Ю.О. Горбань [460, с. 

140],вінформаційнійвійніпротиУкраїниРосіязастосовуєпрактичновесьарсенал

впливунасвідомістьлюдей. Зокрема, спостерігачі відзначають, що, наприклад, 

усі 23 роки незалежності України на кримському телебаченні велася антиук-

                                                 
34http://hvylya.net/news/digest/ukraina-v-oon-ofitsialno-obvinila-rossiyu-v-podderzhke-

terrorizma.html. 
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раїнська пропаганда35. Російський журналіст А. Бабченко пише: «Путінська 

пропаганда дістала з людей всю гидоту, вивернула все найгірше на місце хо-

рошого, дозволила вбивства, ксенофобію, мракобісся, переслідування, цьку-

вання, ненависть, агресію, расову нетерпимість… – і це виявилося неймовір-

но ефективно… Я практично впевнений – жоден «кримнаш» не був би мож-

ливий без всіх цих серіалів про ментів, слідчих, вбивства, викрадення, брига-

ди, кілерів, трупаків, «розслідування» про маніяків, про дитячих гвалтівни-

ків, про чоловічину в трилітрових банках і чорнуху, чорнуху, чорнуху» [329]. 

Очевидно невипадково ще у 2004 р. Президент РФ Путін висловився проти 

обмежень у трансляції сцен насильства по російському телебаченню, зазна-

чивши, зокрема, що внаслідок такої заборони «постраждає патріотичне вихо-

вання неповнолітніх, багато в чому пов'язане з демонстрацією фільмів про 

подвиги і мужність наших співвітчизників»36. 

Висловлена А. Бабченком думка кореспондується з позицією небажа-

ності пропаганди насильства та жорстокості, можливо навіть більш небезпе-

чної, ніж порнографія (крім дитячої). Ця пропаганда, яка була, переважно, 

привнесена на українське телебачення російським теле-, відеопродуктом, не 

була своєчасно оцінена українською владою як загрозлива, – і не тільки в се-

нсі загрози для суспільної моралі, але й у сенсі загрози для національної без-

пеки. 

Цікаво зазначити, що у 2013 році в Москві була захищена дисертація 

[326]. У цій дисертації автор доходить висновку, що зміцнення інститутів 

влади і становлення в Україні демократичних процедур і способів взаємодії 

між політичними інститутами дозволило деактуалізувати проблему російсь-

кого сепаратизму в Криму. У книзі, присвяченій проблемам самовизначення, 

Г.В. Старовой-това зазначає, що права російськомовної більшості в Криму не 

порушуються українською владою, і рішення проблем Криму має здійснюва-

тися «без виклику суверенітету України»… але багато людей в Росії, вклю-

чаючи небагатьох впливових політиків, не бажали прийняти ту ідею, що 
                                                 

35 http://obozrevatel.com/blogs/87465-novosti-kryimnasha--bal-satanyi.htm. 
36 http://moral.ru/news/04_1222_Putin_smi.htm. 
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Крим є частиною сусідньої держави [906]. Отже, висновки об'єктивних ро-

сійських вчених, які збігаються і з нашими спостереженнями [360], свідчать 

про об'єктивну відсутність умов і ознак сепаратизму в Криму, а тим більше в 

Донецькій і Луганській областях. Ці явища привнесені ззовні – російською 

пропагандою. Так, житель Донецька згадує (мовою оригіналу): «Я помню 

этот "референдум". За несколько дней до этого по одному из российских те-

леканалов ведущая новостей рассказала, что в Донецке ставят метки на до-

мах русскоговорящих граждан. Мы с женой хихикнули тогда. Какая чушь!.. 

Потом эту чушь всерьез пересказывали друг другу люди на референдуме… И 

мы вдруг поняли, что народ массово начал сходить с ума»37. 

Отже, російська пропаганда завдала і завдає величезної шкоди націона-

льній безпеці України, реально призводить до загибелі людей, тому обме-

ження такої пропаганди відповідає легітимній меті – забезпеченню націона-

льної безпеки – та є необхідною в демократичному суспільстві. 

З тих же причин не може бути прийнятною будь-яке виправдання так 

званого «ополчення» ДНР/ЛНР, як це, наприклад, зроблено в одному з серіа-

лів, показаних на ТРК «Україна». Йдеться про 66-й епізод серіалу «Не зарі-

кайся», в якому терористів «ЛНР» зобразили позитивними героями, а україн-

ців – негативними. Стрічка викликала негативну реакцію серед патріотично 

налаштованих українців38. Цей епізод, на жаль, не можна визнати випадковим 

на українському телебаченні. Так, телеканал СТБ транслював російську вер-

сію «Битви екстрасенсів» за участю терористів39. Як правильно зазначає пи-

сьменник і блогер Я. Валетов, «політичний опонент – це неозброєна людина, 

яка дотримується принципово несхожих з тобою політичних поглядів. Але як 

тільки ця людина бере в руки зброю, як тільки ця людина справою перехо-

дить на сторону ворога – він колаборант, терорист і ворог. Ворога треба або 

                                                 
37 http://hronika.info/obwestvo/141857-kak-zhivetsya-v-donecke-posle-dvuh-let-v-

dnr.html. 
38 http://obozrevatel.com/society/62719-ukraintsev-razozlil-serial-o-boevikah-kotoryie-

boryutsya-protiv-huntyi.htm).  
39 http://ukr.obozrevatel.com/society/60549-teroristi-dnr-v-golovnij-roli-v-merezhi-

zyavivsya-sche-odin-skandal-cherez-efir-stb.htm. 
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знищити, або полонити, або вигнати. Крапка» [408]. 

Варто також зазначити, що Україна та РФ формально є учасниками Єв-

ропейської конвенції про транскордонне телебачення [36]. Однак РФ не ра-

тифікувала цю Конвенцію і не вважає себе зв’язаною її умовами. Отже, хоча 

згідно зі ст. 4 Конвенції [36] сторони Конвенції гарантують свободу прийому 

й не обмежують ретрансляцію на своїх територіях програмних послуг, які 

відповідають умовам цієї Конвенції, виходячи з принципу взаємності, Украї-

на не зобов’язана дотримуватися цієї Конвенції стосовно РФ. Наприклад, за 

аналогією ч. 9 ст. 13 ЗУ «Про рекламу» трансляція (ретрансляція) реклами, 

яка міститься у програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій, що 

транслюються (ретранслюються) на територію України, у разі якщо іноземні 

телерадіоорганізації НЕ підпадають під юрисдикцію держав – членів ЄС або 

держав, які ратифікували Конвенцію [36], ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ. 

 

 

3.3. Адміністративно-правові гарантії академічних свобод як свободи 

вираження поглядів в контексті західної правової традиції 

 

Видатний лікар та педагог М.І. Пирогов писав [789, с. 338-339]: «…Уся 

автономія університету може полягати тільки в тому, щоб зробити його яко-

мога менше бюрократичним і якомога менш залежним від бюрократії. Авто-

номія і чиновництво не йдуть разом. Вчений, який прагне до незалежності, – 

це справа звичайна; чиновник з цим прагненням немислимий... Правом на 

свободу думки і слова... університетська колегія завжди, скрізь і при самому 

обмеженому становищі суспільства користується у великих розмірах...». В 

цих висловлюваннях, ще до офіційного закріплення в правових документах, 

фактично сформульовані принципи академічних свобод вищої школи. 

У лекції [944], прочитаній 17.09.1904, російський філософ П.В. Тихо-

ми-ров зазначав, що центральну характерну рису університетського викла-

дання і студентського заняття в Німеччині можна позначити одним словом: 
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свобода! Ця, як її німці називають, «академічна свобода» («akademische 

Freiheit»), по суті справи, має дві сторони: 1) свобода професорів викладати 

що завгодно і як завгодно; і 2) свобода студентів вивчати що завгодно, де за-

вгодно і як завгодно… Свобода викладання є гордістю німецького універси-

тету [944]. 

Реалізація академічних свобод в Україні має таку ж передісторію і таку 

ж проблематику, як і свобод у цілому. Як зазначає проф. Я. Ганіткевич [444], 

до більшовицького перевороту університети, які діяли на українських землях 

(Львівський, Чернівецький, Харківський, Київський, Одеський), довгий час 

користувалися університетською автономією, в тому числі, у певних межах, і 

на землях, що знаходилися під владою російського царизму (за зразком авто-

номії німецьких університетів). Захопивши владу в Україні, комуністичний 

режим, насамперед, повністю зруйнував університетську систему самовряду-

вання та автономію. Радянські університети були позбавлені привілеїв віко-

вої університетської системи, перебували під дрібною опікою партійних й 

адміністративних органів [444]. За радянських часів створилися особливі 

традиції відносин держави й вищої освіти – пануюча ідеологія розглядала 

вузи як засіб виховання та підготовки кадрів «нової» формації [413, с. 32]. 

Усіма університетами управляла держава, а викладання і наукові досліджен-

ня піддавалися суворому ідеологічному контролю на відповідність марксист-

сько-ленінській доктрині [428, с. 48]. 

Натомість у підрозділах 1.1, 1.2 цієї роботи неодноразово зверталася 

увага на несприятливу наступність сучасної української моделі управління 

від управлінської радянської спадщини. Провідна роль пострадянського чи-

новництва у владі зумовила консервацію радянських принципів управління, у 

тому числі і у сфері управління вищою освітою України. Як зазначає проф. 

Я. Ганіткевич [444], ряд фактів, виступи окремих керівників свідчать, що в 

останні роки (2006 р.) в Україні опіка відомств і Управлінь освіти і науки об-

ласних адміністрацій стала в цілому ще більш бюрократична і неефективна, 

ніж була при функціонуванні відповідних відділів в ЦК КПУ, відомствах на-
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ркоматів (міністерств) та обкомах партії. Зокрема, як зазначалося у статтях 

автора [1108; 1123], до моменту прийняття ЗУ [203] (01.07.2014) в українсь-

кому законодавстві поняття «академічні свободи» не згадується. Це поняття 

містилося лише в Рішенні Колегії Міністерства освіти i науки України40 від 

01.02.2008 № 1/3-6 як мета, до якої слід прагнути в процесі державного регу-

лювання вищої освіти. Як зазначає Н.О. Давидова [491], у ЗУ [203] право на 

академічну свободу вперше прямо закріплюється окремими нормами, що є 

ознакою прогресивного підходу до впровадження принципів «академічної 

свободи» [491, с. 92]. Норми ЗУ [203] щодо академічних свобод наведені у 

дод. Б.45. Завдання полягає у наповненні цих норм конкретним змістом, з 

урахуванням прогресивної західної правової традиції. 

Дослідженню реалізації академічних свобод присвячена відносно неве-

лика кількість науково-дослідних робіт українських дослідників [413; 444; 

449; 490; 491; 859; 1013]; також вони були предметом досліджень кандидат-

ської дисертації автора [1076, с. 15, 19-20, 40-41], а також її статей [1034; 

1057; 1058; 1108; 1123]. Зведені визначення академічних свобод наведені у 

дод. Б.46. 

Наведені визначення свідчать про те, що академічні свободи мають на 

увазі свободу форм вираження і дій, зокрема захист від обмежень з політич-

них, релігійних, ідеологічних міркувань з боку держави чи інших суб’єктів; 

свободу поширення інформації, в тому числі з приводу суперечливих і непо-

пулярних поглядів; включають як свободу викладання, так і свободу науко-

во-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності; але не виключають-

ся обмеження, встановлені законом та прийняті академічною спільнотою. У 

цьому контексті властивості прав на академічну свободу відповідають влас-

тивостям, притаманним культурним та інформаційним правам в їх єдності. 

У роботах [1034; 1076; 1057; 1058; 1108; 1123] автор розглядає акаде-

мічні свободи як культурні права – складові права на свободу самовиражен-

ня. Враховується, що вказане право є певною мірою специфічним, оскільки 

                                                 
40http://www.uazakon.com/documents/date_bn/pg_gsntot.htm 
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впритул примикає до права на освіту. Водночас, з огляду на конструкцію 

правового регулювання академічних свобод (чи його складових), там, де таке 

регулювання здійснюється, можна дійти висновку про можливість віднесення 

академічних прав до виду культурних прав – як мінімум, з точки зору прин-

ципів правового регулювання, захисту та/або обмежень, а також спільною 

сферою їх застосування. 

Так, у ч. 3 ст. 15 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і 

культурні права [3] (1966 р.) передбачається, що держави, які беруть участь у 

цьому Пакті, зобов'язуються поважати свободу, безумовно необхідну для 

наукових досліджень і творчої діяльності. Як згадувалося у підрозділі 1.3 цієї 

роботи, у ст. 13 Хартії основоположних прав ЄС від 07.12.2000 (цит. за [50]) 

«Свобода мистецтва та науки» визначено, що «мистецтво та наукові 

дослідження вільні від обмежень. Слід поважати академічну свободу». У ч. 3 

ст. 5 Конституції ФРН передбачається, що мистецтво та наука, дослідження 

та викладання є вільними. Однак передбачається, що свобода викладання не 

звільняє від вірності Конституції (рядок 3 дод. Б.36). Отже, має місце спільне 

із загальним правом на самовираження (мистецького, інформаційного) 

регулювання права на академічну свободу. 

Академічні свободи неможливо прямо віднести до прав на освіту і що-

до регулювання в Україні, оскільки в контексті ст. 53 Конституції України це 

право стосується тих, хто отримує освіту. Більш слушно віднести його до га-

рантій ст. 54 Конституції України в контексті гарантування свободи не тільки 

літературної, художньої, але й наукової і технічної творчості. Аналогічно у ч. 

1 ст. 309 ЦКУ передбачено комплексну правову гарантію права фізичної осо-

би на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, що 

Н.О. Давидова [491, с. 88] вважає елементом права на академічну свободу. У 

свою чергу, Т.М. Мілова [723] вважає, що право людини і громадянина на 

свободу наукової творчості перебуває у тісних взаємозумовлених зв’язках з 

іншими конституційними правами та свободами, зокрема з правом на свобо-

ду думки і слова, правом на інформацію тощо. Однак найбільш стійким та 
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органічним є зв’язок права на свободу наукової творчості з окремими куль-

турними правами громадян, а саме з правами на свободу літературної, худо-

жньої та технічної творчості, правом інтелектуальної власності, авторським 

правом, правом на освіту, що пояснюється особливою спільною сферою їх 

застосування [723, с. 16]. Тому академічні свободи доцільно віднести, з ура-

хуванням зазначених положень ст. 54 Конституції України, до культурних 

прав. Аналогічної точки зору дотримуються дослідники культури. Так, ви-

значається, що наука – галузь культури, пов’язана із спеціалізованою діяль-

ністю зі створення системи знань про природу, суспільство та людину [450, с. 

205]. При цьому звернення академічних прав до тих, хто вчиться, полягає та-

кож у тому, що за змістом ч. 1 ст. 10 ЄКПЛ «свобода вираження поглядів» 

включає як свободу передавати (той, хто навчає), так і одержувати (той, хто 

навчається) інформацію. Зазначена ідея зафіксована, зокрема, у Великій Хар-

тії Європейських Університетів [35], де зазначено, що університет є привіле-

йованим місцем зустрічі між викладачами, що володіють можливостями пе-

редачі знань і засобами їх розвитку через дослідження і нововведення, і сту-

дентами, що мають право, волю і здатність до збагачення знаннями. 

Так, Н.О. Давидова [491] зауважує, що право на академічну свободу у 

США найчастіше тлумачиться в контексті Першої поправки щодо свободи 

слова (див. дод. Б.36, рядок 1). Зміст права на академічну свободу визнача-

ють судова практика і такі документи: а) Рекомендації щодо інституційного 

регулювання академічної свободи та безстрокових трудових відносин; б) Бю-

летень принципів академічної свободи та безстрокових трудових відносин, 

затверджених Американською асоціацією університетських професорів [491, 

с. 92]. Як зазначається у статті [305], узагальнені основні принципи академі-

чних свобод викладені в «Заяві про принципи академічних свобод і академі-

чної кар'єри» 1940 р., спільно прийнятій «Американською асоціацією універ-

ситетських професорів» і «Асоціацією американських коледжів» (тепер 

«Американська асоціація коледжів і університетів»). Згідно з цими принци-

пами «професорсько-викладацький склад у ході виконання своїх обов'язків 
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користується свободою вираження своїх поглядів на предмет». «Заява» до-

зволяє адміністрації накладати «обмеження на академічні свободи з релігій-

них та інших питань», що має бути зазначено в письмовому вигляді під час 

прийому на роботу. 

Розглядаючи академічні свободи у контексті ст. 10 ЄКПЛ, С. Шевчук 

зазначає, що право на одержання і поширення інформації та ідей включає 

право на академічну свободу як юридичний засіб протидії державному втру-

чанню щодо визначення змісту навчальних програм та прийняття на роботу 

професорів і вчителів. Відповідно будь-яке обмеження діяльності шкіл та 

університетів має бути очевидно необхідним для досягнення правомірної ме-

ти. В основі концепції академічної свободи лежить міркування, відповідно до 

якого загальне благо суспільства залежить від пошуку знань та їх вільного 

вираження [1013, с. 464]. 

Американський дослідник Ф. Альтбах наголошує, що академічна сво-

бода є основною цінністю вищої освіти. Сьогодні академічна свобода є необ-

хідною умовою для висококласного університету світового рівня. Вищі між-

народні рейтинги отримують ті вищі навчальні заклади, у яких є високий 

ступінь академічної свободи. Лише деякі університети, що займають високі 

позиції в рейтингах, систематично порушують традиційні норми академічної 

свободи. Високий ступінь академічної свободи особливо важливий для соці-

ально-гуманітарних наук, однак усі галузі знань виграють від свободи науко-

вого пошуку і свідомості того, що університет прихильний свободі виражен-

ня ідей і думок [311]. 

Як і будь-яке право на самовираження, академічні свободи піддаються 

тиску з боку уряду та певних неурядових організацій і тому підлягають захи-

сту. Як зазначає згаданий Ф. Альтбах, академічній свободі завжди доводило-

ся вступати в суперечку з силами за межами університету. З часів Мартіна 

Лютера і Сократа професорів піддавали гонінням держава, церква чи інші 

групи, що володіли владою, яким були не до вподоби інакомислення або не-

зручні істини [311]. 
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Рівень академічних свобод завжди був індикатором загального рівня 

свобод в суспільстві. Як зазначається в роботі [449], обмеження або ліквіда-

ція академічних свобод завжди знаменувало сходження того чи іншого сус-

пільства до авторитаризму і тоталітаризму. Так, у Німеччині в нацистський 

період традиційна для німецьких університетів самоврядність була скасова-

на, колишні гуманістичні ідеали вищої освіти були замінені політико-

расовими інститутами, що нав’язували мілітаризм й територіальну експан-

сію. Усі професори і викладачі були зобов’язані скорегувати свої лекції від-

повідно до ідеології націонал-соціалізму. Не винятком стала й Італія, де ви-

кладачів змушували клястися на вірність фашистському режимові. Значні 

відхилення від принципів академічних свобод мали місце в СРСР, де виразно 

виявилися підпорядкованість змісту викладання майже у всіх галузях знань 

засадам комуністичної ідеології, жорсткий адміністративно-партійний конт-

роль щодо діяльності викладацького корпусу та інше [449, с. 19]. Яскравим 

прикладом порушення академічних свобод в СРСР стало явище, яке отрима-

ло визначення «лисенківщина» – адміністративне переслідування вчених за 

їх «політично некоректні» наукові погляди41. Н.О. Давидова звертає увагу на 

численні відступлення від дотримання принципу академічних свобод в США 

у період «полювання на відьом» 1950-1957 рр. – політичних репресій проти 

«налаштованих антиамериканські» [491, с. 88-89]. 

І сьогодні, як зазначає Ф. Альтбах, традиційна академічна свобода пе-

ребуває під загрозою у багатьох місцях, і це змушує більш пильно вдивитися 

в сучасні проблеми [311]. Про те, що такі загрози не є суто умоглядними, сві-

дчить висловлена у преамбулі до Рекомендації ЮНЕСКО і МОП від 

21.10.1997 «Про статус викладацьких кадрів вищих учбових закладів» [118] 

стурбованість вразливістю академічної спільноти в умовах політичного та 

економічного тиску, яке може підірвати академічну свободу. 

                                                 
41https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE

%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0#.D0.A4.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B5.D0.BE.D0.BB.D
0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.8F_.D0.BB.D1.8B.D1.81.D0.B5.D0.BD.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D1.86.D0.B5.D0.
B2. 
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Як зазначається у Рекомендації ПАРЄ 1762 (2006) [126], п. 4.3, історія 

підтверджує, що порушення академічної свободи та університетської авто-

номії завжди веде до інтелектуальної деградації і в результаті – до соціальної 

та економічної стагнації (очевидно, якщо ці порушення не усувати – прим. 

автора). 

Саме у зв’язку із проблемами, що виникли у сфері академічних свобод, 

у другій половини ХХ ст. назріла необхідність, у контексті нових суспільно-

полі-тичних і соціогуманітарних реалій, проведення системних освітніх ре-

форм у багатьох країнах світу, розгортання активних процесів інтернаціона-

лізації й міжнародної кооперації у галузі вищої освіти, нагадати Європі про 

історичну місію університетів, актуалізувати вікові цінності та традиції уні-

верситетської освіти, що і спричинило прийняття Великої Хартії Європейсь-

ких Університетів [35]. Значимими для здійснення університетами своєї місії 

є такі положення Хартії: автономія університетів, свобода в дослідницькій і 

викладацькій діяльності; університет є самостійною установою, яка створює, 

вивчає, оцінює і передає культуру за допомогою досліджень і навчання; дос-

лідницька і викладацька діяльність повинна бути морально й інтелектуально 

незалежною від будь-якої політичної й економічної влади; навчання має від-

повідати вимогам суспільства і досягненням у науковому знанні; для забез-

печення свободи у дослідженнях і викладанні всім членам університетської 

спільноти мають бути надані необхідні засоби для її реалізації, а набір викла-

дачів і визначення їхнього статусу повинні відбуватися відповідно до прин-

ципу невід’ємності дослідницької діяльності від викладацької; кожен універ-

ситет повинен гарантувати своїм студентам дотримання свобод і умов, за 

яких вони могли б досягти своїх цілей у культурі й освіті [35]. У Хартії [35] 

наголошується, що свобода досліджень, освіти та підготовки, будучи фунда-

ментальним принципом життя університетів, повинна бути гарантована як 

державною владою, так і університетами, кожним у своїй сфері компетенції. 

Як зазначається у роботі [859], ці положення саме означають вимоги щодо 

автономії університетів та академічних свобод, які визнані фундаментальни-
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ми принципами університетського життя. Отже, якщо насправді реалізовува-

ти принципи Болонського процесу, то необхідним є дотримання зазначених 

принципів. 

При цьому Болонські принципи отримали позитивну оцінку і повну пі-

дтримку ПАРЄ. Як зазначається у згаданій вище Рекомендації [126], ПАРЄ 

визнає, що Велика Хартія Європейських Університетів є відображенням тієї 

життєво важливої ролі, яку університети відіграють у розвитку європейських 

гуманістичних традицій і світової цивілізації. Фундаментальні принципи і 

привілеї, пов'язані з академічною свободою та інституційної автономією, за-

значені в Хартії, є надзвичайно важливими для університетів, а непорушне 

дотримання цих цінностей служить на благо окремих спільнот і людства в 

цілому (п. 2). Враховуючи важливість принципів Хартії, ПАРЄ постановила 

брати участь у моніторингу дотримання принципів Хартії, тим самим внося-

чи у цю роботу європейський парламентський вимір (п. 13). Відповідно до 

Хартії, ПАРЄ підтверджує право на академічну свободу і університетську 

автономію (п. 4). 

Отже, зазначена резолюція ПАРЄ означає, що положення Хартії, у то-

му числі і щодо академічних свобод, є не просто документами університетсь-

кої спільноти, але й загальноєвропейськими принципами, які захищаються 

РЄ. Загальновизнане розуміння академічних свобод міститься у більш пізній 

(порівняно з Хартією [35]) Рекомендації ЮНЕСКО і МОП [118]. Ці Рекомен-

дації, попри їх велике значення для практичної реалізації академічних сво-

бод, які не отримали достатнього віддзеркалення в українській науці, розгля-

даються автором в її працях [1034, 1123], а їх основний зміст аналізується 

(цитується) нижче. Так, згідно з п. 27 Рекомендацій, викладацькі кадри за-

кладів вищої освіти мають право на академічну свободу, тобто не обмежува-

не жодною встановленою доктриною право на свободу викладання і обгово-

рення, свободу проведення досліджень, поширення і публікації їх результа-

тів, вільне вираження своїх думок відносно установи або системи, в яких во-

ни працюють, свободу від інституційної цензури і свободу участі в професій-
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них або представницьких академічних органах. 

Згідно з Рекомендацією, реалізація принципів академічної свободи ґру-

нтується на таких засадах: 

а) вища освіта ґрунтується на відкритому поширенні результатів, гіпо-

тез і думок, що забезпечує найнадійнішу гарантію точності і об'єктивності 

наукової роботи і дослідницької діяльності (Преамбула); 

б) отримання нових знань без стиснення встановленими доктринами (п. 

4 Рекомендації); 

в) академічні свободи ґрунтуються на автономії установ вищої освіти, 

що не суперечить підзвітності, особливо в тому, що стосується державного 

фінансування (п. 17). Управління установами вищої освіти повинно носити 

відкритий характер (п. 22); 

г) держави-члени зобов'язалися захищати установи вищої освіти від 

будь-яких посягань на їх автономію, звідки б вони не виходили (п. 19); 

д) автономія не повинна використовуватися установами вищої освіти 

як привід для обмеження прав викладацьких кадрів установ вищої освіти, пе-

редбачених в цій Рекомендації або в інших міжнародних нормативних актах 

(п. 20). 

Користування академічними свободами покладає відповідальність. Згі-

дно з п. 33 Рекомендації необхідно, щоб викладацькі кадри визнавали, що 

здійснення їх прав спричиняє за собою особливі обов'язки і відповідальність, 

включаючи обов'язок поважати академічну свободу інших членів академіч-

ного співтовариства і забезпечувати чесне обговорення протилежних думок. 

Академічній свободі відповідає обов'язок добросовісного пошуку істини, а 

також збереження історичної і культурної спадщини світу. У п. 34 Рекомен-

дації передбачається, зокрема, дотримуватися принципів авторського права. 

Вимога відповідальності у межах користування академічними свобо-

дами вже згадувалася вище і відповідає концепції ч. 2 ст. 10 ЄКПЛ. Зокрема, 

згадувалася вимога ч. 3 ст. 5 Конституції ФРН, що свобода викладання не 

звільняє від вірності Конституції. Практично за німецькою академічною тра-
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дицією професура може пропагувати серед студентів свою особисту точку 

зору і філософські погляди. Проте за межами навчального закладу поширен-

ня своїх поглядів небажано або навіть заборонено. При викладанні професор 

нічим не обмежений і не пов'язаний ніякої офіційно затвердженою програ-

мою або розкладом [305]. 

Вище також згадувалося про право адміністрації університетів США 

накладати «обмеження на академічні свободи з релігійних та інших питань» 

[305]. Так, Н.О. Давидова [491] підтверджує, що академічна свобода може 

бути обмежена через релігійні переконання, викладач повинен демонструва-

ти повагу до позиції інших дослідників, викладач не повинен використовува-

ти спірні матерії, що не стосуються предмета вивчення. Академічна свобода є 

не тільки правом, а й має корелюючий обов’язок, наприклад професор «по-

винен уникати експлуатації, сексуального домагання та дискримінаційного 

ставлення до студентів»42. Судова практика декілька разів підтверджувала, 

зокрема, що не захищається вимогами академічних свобод висловлювання 

викладачів, які не стосуються предмета, що викладається. Визнавалося, що 

застосування образливою лексики не захищається Першою поправкою, оскі-

льки не стосуються суспільно важливої теми та не переслідує освітньої мети 

[491, с. 91-92]. Цим позиціям корелює вимога п. 34 Рекомендації [118] до ви-

кладачів бути чесним і справедливим до студентів чоловічої і жіночої статі і 

однаково поводитися зі студентами всіх рас і релігій, а також з особами з ін-

валідністю, заохочувати вільний обмін ідеями між самими викладачами та 

студентами. Також С. Шевчук [1011; 1013, с. 464] зазначає, що попри гаран-

тії академічних свобод, використання цими свободами супроводжується 

обов’язком використовувати таку свободу у спосіб, сумісний з викладацьки-

ми обов’язками щодо обґрунтування своїх досліджень та викладання на чес-

ному пошуку знань (див. також [1145]). 

У Франції, як і всі державні службовці, професор навчального закладу 

                                                 
42Recommended Institutional Regulations on Academic Freedom and Tenure, Policy Documents 

and Reports, 11th ed. (2015), American Association of University Professors: Johns Hopkins University 
Press. – 432 p. 
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або науковий співробітник науково-дослідної лабораторії повинен дотриму-

ватися нейтральної точки зору і під час виконання своїх службових обов'язків 

і не виявляти ніяких політичних або релігійних поглядів. Академічна свобода 

університетського професора підтверджена законом і Конституційною радою 

Франції: «науково-дослідний і професорсько-викладацький штат в ході своєї 

дослідницької та викладацької діяльності повністю незалежні і користуються 

свободою слова з тією умовою, що вони поважають університетські традиції, 

вимоги закону, принципи толерантності та об'єктивності» [305]. 

Таким чином, концепція академічної свободи є рецепцією принципів 

свободи самовираження у специфічну сферу – викладання у вищих навчаль-

них закладах. У цьому контексті властивості прав на академічну свободу від-

повідають властивостям, притаманним культурним та інформаційним правам 

в їх єдності. З точки зору принципів правового регулювання, захисту та/або 

обмежень, а також спільної сфери їх застосування академічна свобода може 

розглядатися як культурне право. Академічна свобода є важливим чинником 

діяльності університетів, визнана вважливим різновидом свобод РЄ, її зако-

нодавче визнання, закріплення та дотримання відповідає міжнародним зо-

бов’язанням, як мінімум країн РЄ, демократичним тенденціям у сучасному 

світі. 

 

3.4. Адміністративно-правова охорона авторського права і суміжних 

прав в контексті західної правової традиції 

 

Як зазначено у підрозділі 3.1 цієї роботи, складовою охорони права на 

творчість є забезпечення морального та матеріального інтересу за наслідками 

такої діяльності. У ч. 1 ст. 27 Загальної декларації з прав людини [1] передба-

чено, що кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті 

суспільства, насолоджуватися мистецтвом, брати участь у науковому прогре-

сі і користуватися його благами. При цьому у ч. 2 ст. 27 Декларації [1] вказа-

но, що кожна людина має право на захист її моральних і матеріальних інте-
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ресів, що є результатом наукових, літературних або художніх праць, автором 

яких вона є. 

У ч. 1 ст. 15 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні 

права [3] передбачається, що держави, які беруть участь у цьому Пакті, ви-

зна-ють право кожної людини на: а) участь у культурному житті; b) користу-

вання результатами наукового прогресу та їх практичне застосування; с) ко-

ристування захистом моральних і матеріальних інтересів, що виникають у 

зв'язку з будь-якими науковими, літературними чи художніми працями, авто-

ром яких вона є. 

Аналогічні гарантії передбачені у ст. 54 Конституції України, де зазна-

чено, що громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової 

й технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їх авторських прав, 

моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами 

інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати сво-

єї інтелектуальної, творчої діяльності. 

Таким чином, захист права інтелектуальної власності розглядається у 

контексті забезпечення культурних прав. Найбільш послідовно такий прин-

цип регулювання реалізовано у ЗУ «Про культуру» [200]; норми ЗУ [200] 

щодо такого регулювання наведені у дод. Б.47. Ці норми свідчать про те, що 

у ЗУ [200] право інтелектуальної власності розглядається складовою культу-

рних прав тією мірою, якою право інтелектуальної власності реалізується у 

сфері культури. 

У підрозділах 2.1, 2.3 цієї роботи вже зазначалося, що ефективне забез-

печення охорони і захисту прав потребують участі держави, її публічної вла-

ди. Зокрема, зазначається, що роль держави та її органів управління в охороні 

культурних прав громадян визнається міжнародними документами у сфері 

культури. Це цілком стосується і сфери захисту авторського права і суміжних 

прав. Так, у ст. 1 Всесвітньої конвенції про авторське право [25] визначено: 

«Кожна Договірна Держава зобов'язується вжити всіх заходів, необхідних 

для забезпечення достатньої і ефективної охорони прав авторів і всіх інших 
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власників авторських прав…». В преамбулі Бернської конвенції [26] вказано, 

що Держави Союзу натхнені однаковим бажанням охороняти настільки ефе-

ктивно й однаково, наскільки це можливо, права авторів на їх літературні і 

художні твори. Так, В.В. Галунько серед функцій держави у сфері адмініст-

ративно-правової охорони права власності виділяє функцію охорони 

суб’єктів права інтелектуальної власності [442, с. 13]. У дисертаційних дослі-

дженнях [442; 1134] аргументовано, що структура механізму адміністратив-

но-правової охорони права інтелектуальної власності складається з: адмініст-

ративно-правових норм; принципів; адміністративно-правових відносин; ін-

дивідуальних актів; форм та засобів діяльності публічної адміністрації, що 

використовується з метою адміністративно-правової охорони права інтелек-

туальної власності [442, с. 24-25; 1134, с. 11]. В роботі [541] об’єктом держа-

вного управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності 

визнаються суспільні відносини, які виникають, зокрема, з приводу: створен-

ня правових норм, спрямованих на встановлення загального режиму охорони 

прав на об’єкти інтелектуальної власності [541, с. 13]. Аналогічно у роботі 

[553] до форм державного управління у сфері культури, у тому числі охорони 

інтелектуальної власності, віднесено видання нормативних та індивідуальних 

(ненормативних) правових актів управління, включаючи укладення адмініст-

ративних договорів [553, с. 11]. Зокрема, згадані вище Бернська конвенція 

[26] та Конвенція ЮНЕСКО [25] ставлять на чільне місце створення необхід-

ного правозахисного законодавства. Так, у ч. 1 ст. 4 Конвенції [25] зазнача-

ється, що строк охорони твору визначається законом Договірної Держави. 

Отже, забезпечення охорони і захисту авторського права і суміжних 

прав ґрунтується на участі Держави та її уповноважених суб’єктів публічного 

права, тобто мають суттєву адміністративно-правову складову. Питання ад-

міністративно-правового регулювання у сфері захисту авторського права і 

суміжних прав в контексті західної правової традиції досліджувалися авто-

ром у її статтях [1037; 1047; 1050; 1051; 1092; 1100; 1105]. 

Право інтелектуальної власності визнається й у праві ЄС. У статті 17 
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«Право на власність» Хартії основних прав ЄС (цит. за [50]) право інтелекту-

альної власності визнане через загальне право власності. Згідно з цією нор-

мою «кожен має право володіти, користуватися, розпоряджатися своїм за-

конно надбаним майном та заповідати його… Слід захищати інтелектуальну 

власність». 

Згідно з ч. 1 ст. 158 Угоди про асоціацію [72] Сторони забезпечують 

належне та ефективне виконання зобов’язань за міжнародними договорами у 

сфері інтелектуальної власності, учасниками яких вони є, зокрема за Угодою 

про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, що міститься в До-

датку 1С до Угоди СОТ (Угода ТРІПС). Згідно зі ст. 161 цієї Угоди Сторони 

дотримуються: а) ст. 1-22 Міжнародної конвенції про охорону інтересів ви-

конавців, виробників фонограм і організацій мовлення (1961 р.) (Римська 

конвенція); b) ст. 1-18 Бернської конвенції про охорону літературних та ху-

дожніх творів (1886 р., з останніми змінами у 1979 р.) (Бернська конвенція); 

c) ст. 1-14 Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) 

про авторське право (1996 р.) (WCT); d) ст. 1-23 Договору ВОІВ про вико-

нання і фонограми (1996 р.) (ДВФ). 

Як зазначено у дисертаційному дослідженні [283], існуюча система 

правової охорони результатів інтелектуальної творчості почала складатися 

порівняно недавно. Лише з прийняттям в Англії у 1623 р. першого закону про 

охорону винахідників, та  також у 1710 р. – так званого Статуту Королеви 

Анни було покладено початок створенню такого механізму правового захис-

ту творів творчості. На даний час склався комплекс міжнародно-правових 

угод універсального характеру, що стосуються інтелектуальної власності, 8 з 

яких враховані в огляді [449], та додатково Угода ТРІПС [66], яка не врахо-

вана в огляді [448], але є обов’язковою для України як члена Світової органі-

зації торгівлі (СОТ) та сторони Угоди про асоціацію [72]. Більше того, Угода 

ТРІПС зобов’язує країни-члени СОТ дотримуватися вимог Бернської (ст.ст. 

1-21), Женевської, Римської конвенцій та Договору ДВФ, навіть якщо ці кра-

їни не є учасниками відповідних Конвенцій (договорів), на що для країн-
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членів ЄС окремо вказано Судом ЄС у справі C-510/10 [918] (див. також під-

розділ 1.3 цієї роботи). При цьому ті винятки, які допускаються для учасни-

ків вказаних Конвенцій (договорів), допускаються і для членів СОТ, про що 

такий член повинен повідомити не тільки адміністратора (-ів) відповідних 

Конвенцій (договорів), але й Раду ТРІПС. Відомості про вказані правові акти 

та про ратифікацію (приєднання) України наведені у дод. Б.48. 

Бернська Конвенція [26] надає юридичний захист широкому колу тво-

рів культури і мистецтва (ч. 1 ст. 2). У дод. Б.49 подається порівняння 

об’єктів захисту за Бернською Конвенцію та українськими правовими акта-

ми: ст. 433 ЦКУ та ст. 8 ЗУ [155]. Наведені дані свідчать про відповідність 

об’єктів захисту, встановлених за українським законодавством Бернській 

Конвенції. Звертає на себе увагу, що Україна не скористалася правом, нада-

ним ч. 2 ст. 2 та ч. 1 ст. 2bis Бернської Конвенції щодо відмови в охороні тво-

рів, якщо вони не закріплені в тій або іншій матеріальній формі, а також по-

літичних і судових промов, оскільки згідно з ч. 1 ст. 433 ЦКУ, право на за-

хист мають лекції, промови, проповіді та інші усні твори, а за ч. 2 ст. 11 ЗУ 

[155] авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення; для 

виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору 

чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких 

інших формальностей. 

Бернська конвенція надає такі види охорони: 

– авторам літературних і художніх творів – виключне право дозволяти: 

перекладати і дозволяти переклади своїх творів (ст. 8); відтворення творів 

будь-яким чином і в будь-якій формі (ч. 1 ст. 9); передачу своїх творів в ефір 

або публічне повідомлення цих творів будь-яким іншим способом бездрото-

вої передачі знаків, звуків або зображень; будь-яке публічне повідомлення, 

чи то по проводах або засобами бездротового зв'язку, повторно переданого в 

ефір твору, якщо таке повідомлення здійснюється іншою організацією, ніж 

первісна; публічне повідомлення переданого в ефір твору за допомогою гуч-

номовця або будь-якого іншого апарату, що передає знаки, звуки або зобра-
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ження (ч. 1 ст. 11bis); публічне читання своїх творів, включаючи таке публіч-

не читання, яке здійснюється будь-якими засобами або способами; передачу 

будь-яким способом читання їх творів для загального відома (ч. 1 ст. 11ter); 

дозволяти переробки, аранжування й інші зміни своїх творів (ст. 12); кінема-

тографічну переробку чи її подальшу переробку у будь-яку іншу художню 

форму;відтворення творів та поширення перероблених або відтворених та-

ким способом творів; публічний показ і виконання перероблених або відтво-

рених таким способом творів і повідомлення їх по проводах для загального 

відома (ст. 14); 

– авторам драматичних, музично-драматичних і музичних творів – ви-

ключне право дозволяти: публічний показ і виконання своїх творів, у тому 

числі їх перекладів, включаючи публічний показ і виконання, здійснювані 

будь-якими засобами і способами; передачу будь-яким способом постановок 

і виконань творів для загального відома (ст. 11); 

Договір ВОІВ про авторське право додатково надає такі види охорони: 

– авторам комп'ютерних програм – повний захист відповідно до Берн-

ської конвенції (ст. 4); про такий захист баз даних у Договорі не згадується 

(ст. 5); 

– авторам літературних і художніх творів – виключне право дозволяти 

розповсюдження серед широкої публіки: оригіналу і примірників своїх тво-

рів шляхом продажу або іншої передачі права власності (ч. 1 ст. 6); через 

дротові або недротові засоби зв'язку, включаючи розповсюдження своїх тво-

рів серед широкої публіки у такий спосіб, що представники публіки можуть 

мати доступ до таких творів у будь-якому місці і в будь-який час за їх влас-

ним вибором (ст. 8); 

– авторам комп'ютерних програм (додатково до згаданих у ст. 4), кіне-

матографічних творів, творів, втілених у фонограмах – дозволяти комерцій-

ний прокат для публіки оригіналів або примірників своїх творів, крім вве-

дення обмежень по відношенню до комп'ютерних програм, якщо сама про-

грама не є головним об'єктом прокату; та по відношенню до кінематографіч-
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них творів, якщо такий комерційний прокат не призводить до широкого ко-

піювання таких творів, що завдає суттєвої шкоди виключному праву на відт-

ворення (ст. 7). 

Угода ТРІПС, по суті, повторює положення ст. 4-6 Договору ВОІВ (ві-

дповідно до ч. 1 ст. 10, ч. 2 ст. 10, ст. 11 Угоди ТРІПС), але додатковий за-

хист авторам літературних і художніх творів не надається. 

Для порівняння зазначимо, що відповідно до ч. 3 ст. 15 ЗУ [155] в 

Україні авторам творів надаються як види охорони авторських прав права 

дозволяти або забороняти: 1) відтворення творів; 2) публічне виконання і пу-

блічне сповіщення творів; 3) публічну демонстрацію і публічний показ; 4) 

будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою ор-

ганізацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; 5) переклади творів; 

6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів; 7) вклю-

чення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій то-

що; 8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим 

способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом ін-

шої передачі до першого продажу примірників твору; 9) подання своїх творів 

до загального відома публіки так, що її представники можуть здійснити дос-

туп до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором; 10) 

здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого прода-

жу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних 

творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а 

також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує 

комп'ютер; 11) імпорт примірників творів. 

Порівняння цих видів правової охорони з наведеними вище конвенцій-

ними дозволяє дійти висновку про їх відповідність у цілому. Зокрема, розг-

лядаються як різні види охорони відтворення творів (п. 1), з одного боку, та 

розповсюдження творів (п. 8), з іншого боку, як це передбачено у Договорі 

ВОІВ (первісно Бернська конвенція захищала право дозволяти чи забороняти 

відтворення творів, без зазначення розповсюдження). 
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Разом із тим ЗУ [155] містить в окремих випадках надлишкові гарантії 

захисту, що тягне необґрунтовані обмеження доступу. Серед прикладів над-

лишкових гарантій авторського права у ЗУ [155] слід вказати на такі: а) за ЗУ 

[155] необхідне отримання дозволу правовласника на включення творів як 

складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо (п. 7). Така ви-

мога відсутня у Бернській конвенції, Угоді ВОІВ та ТРІПС. У ч. 5 ст. 2 Берн-

ської конвенції міститься загальна вимога дотримуватися прав таких правов-

ласників, але відсутні будь-які заборони на повторні перевидання легально 

виданих творів; б) за ЗУ [155] необхідність отримання дозволу правовласни-

ка на будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється ін-

шою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення (п. 4), пропи-

сана так, що поширюється не тільки на випадки сповіщення по проводах або 

засобами бездротового зв'язку (ч. 1 ст. 11bis Бернської конвенції), але й дру-

карським способом; в) за ЗУ [155] абсолютизовано необхідність отримання 

дозволу правовласника на комерційний прокат (п. 10). Такого обмеження у 

Бернській конвенції немає. Вперше воно з’явилася у Договорі ВОІВ (ст. 7), а 

пізніше практично у тому ж вигляді повторено в Угоді ТРІПС [66] і стосуєть-

ся виключно комп'ютерних програм, кінематографічних творів, творів, втіле-

них у фонограмах. При цьому комерційний прокат кінематографічних творів 

не обмежується, якщо здійснюється без копіювання, а програм – якщо сама 

програма не є головним об'єктом прокату; г) за ЗУ [155] абсолютизовано не-

обхідність отримання дозволу правовласника на переклади творів (п. 5). Дій-

сно, Бернська конвенція містить вимогу надання правовласнику виключного 

права перекладати самому чи дозволяти перекладати свої твори (ст. 8). Кон-

венція ЮНЕСКО [25] передбачає такі ж гарантії (ч. 1 ст. 5), але у ч. 2 ст. 5 

передбачено, що будь-яка Договірна держава може своїм внутрішнім законо-

давством висунути умови надання таких гарантій, тобто такі гарантії не є бе-

зумовними. При цьому, згідно зі ст. 19 цієї Конвенції, у разі розбіжностей 

між положеннями інших існуючих конвенцій чи домовленостей та положен-

нями Конвенції [25], положення Конвенції [25] матимуть переважну силу. 
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Отже, національний законодавець може відступити від Бернської конвенції 

на підставі Конвенції [25]. 

Іншим елементом охорони авторського права та суміжних прав є строк 

охорони. Строки, що встановлені в різних Конвенціях, наведені у дод. Б.50.  

Порівняння свідчить про те, що в Україні передбачений найбільший 

термін охорони – увесь час життя автора плюс 70 років. При цьому Бернська 

конвенція передбачає захист увесь час життя автора плюс 50 років, а Конве-

нція ЮНЕСКО [25] – ще менше – увесь час життя автора плюс не менше 25 

років. З іншого боку, Угода ТРІПС дозволяє взагалі не прив’язувати обчис-

лення терміну охорони до часу життя автора і встановити строк 50 років від 

момент появи твору (що приблизно тотожне Конвенції [25]). Отже, з ураху-

ванням згаданого вище пріоритету Конвенції [25], є можливість встановити 

менший термін, ніж зараз у ЗУ [155], що буде більшою мірою орієнтовано на 

забезпечення доступу до культурних надбань. 

Що стосується ролі Бернської конвенції в охороні суміжних прав, то, як 

зазначається у виданні [919], Римська конвенція не визнала особистих не-

майнових прав виконавців. Однак, на думку В. Валлє [409, с. 121-122], цю 

прогалину до прийняття Договору ДВФ заповнювала ст. 6bis Бернської кон-

венції, відповідно до якої незалежно від майнових прав автора і навіть після 

відступлення цих прав він має право вимагати визнання свого авторства на 

твір і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні цьо-

го твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір, здатному завдати 

шкоди честі або репутації автора. Бернська конвенція (ст. 18) має значення 

для захисту суміжних прав ще й тому, що Угода ТРІПС (ч. 6 ст. 14) поширює 

норми ст. 18 і на суміжні права. 

Першим міжнародним актом щодо надання правової охорони трьом ка-

тегоріям бенефіціарів суміжних прав (виконавці, виробники фонограм і орга-

нізації мовлення) стала Римська конвенція. На відміну від більшості міжна-

родних конвенцій, які, як правило, синтезують існуюче національне законо-

давство багатьох країн, Римська конвенція стала спробою встановити міжна-
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родно-правові норми в новій сфері, в якій на той час існувало незначне число 

національних законів. Тому фактично Римська конвенція значною мірою фо-

рмувала національне законодавство країн [885]. Основні положення Римської 

конвенції, порівняно з іншими конвенціями, а також законами України, наве-

дені у дод. Б.51. 

Так, Римська конвенція містить: визначення, регламентацію строків 

охорони суміжних прав, вимогу надання національного режиму охорони іно-

земним нефіціарам, види охорони, положення про необов’язковість дотри-

мання формальностей для визнання суміжних прав, обмеження суміжних 

прав. Прийнята згодом Женевська конвенція від 29.10.1971 в деяких аспектах 

розширює та уточнює Римську конвенцію щодо виробників фонограм (див. 

дод. Б.51). Так, під розповсюдженням фонограм Женевська конвенція розу-

міє поширення серед публіки не тільки повної фонограми, але й її частини; 

при маркуванні фонограм Женевська конвенція вимагає не тільки зазначення 

виконавця, але й виробника фонограм. Є певні розбіжності у зазначенні об-

межень суміжних прав. 

Римська конвенція надає такі види охорони: 

– виконавцям – право запобігати без їх згоди: здійсненню запису вико-

нання, здійсненню телерадіопередачі або публічного сповіщення виконання 

(за винятком, коли виконання було передане в ефір або здійснюється з вико-

ристанням узгодженого запису), відтворенню запису виконання, якщо пер-

винний звуковий запис був здійснений без їхньої згоди або всупереч умовам 

наданої згоди; 

– виробникам фонограм – право дозволяти або забороняти пряме або 

опосередковане відтворення своїх фонограм; 

– організаціям мовлення – право дозволяти або забороняти: (a) ретран-

сляцію своїх телерадіопередач; (b) запис своїх телерадіопередач; (c) відтво-

рення записів своїх телерадіопередач, виготовлених без їхньої згоди або всу-

переч умовам наданої згоди; (d) публічне сповіщення своїх телепередач, як-

що воно здійснюється в місцях, доступних для публіки за вхідну плату. 
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Женевська конвенція не вводить додаткових видів суміжних прав. 

Слід зазначити, що право організації мовлення, позначене літерою d), 

не є абсолютним, оскільки національним законодавством можуть передбача-

тися особливості реалізації телерадіомовлення. 

Угода ТРІПС (ч. 1-3 ст. 14) повторює суміжні права, зазначені у Римсь-

кій конвенції. Ця Угода (ч. 6 ст. 14) також дозволяє державам-учасницям 

вводити обмеження на здійснення суміжних прав, які передбачені у Римській 

конвенції. 

Важливим є встановлення строків охорони суміжних прав. Як Римська 

конвенція, так і Женевська конвенція (для виробників фонограм) встановлює 

строк охорони 20 років. Однак вже угода ТРІПС збільшує строк охорони су-

міжних прав виконавців і виробників фонограм до 50 років. Отже, члени 

СОТ повинні були привести своє законодавство у відповідність з даною ви-

могою. Це рішення навряд чи можна вважати виваженим, оскільки порушує 

баланс між інтересами правовласника та суспільства, обмежуючи доступ 

останнього до культурних надбань. У випадку з угодою ТРІПС слід визнати, 

що якщо більш жорсткий захист прав виконавців можна визнати більш-менш 

справедливим, оскільки в даному випадку йдеться про введення в обіг запи-

сів, які вводити в обіг виконавець не збирався (але такий запис може мати 

історичну цінність, і тому термін охорони 50 років є справедливим), то охо-

рона протягом 50 років фонограм, випущених з комерційною метою, на яких 

їх правовласники вже заробили, є несправедливою. 

Як і у випадку із авторським правом, український законодавець перед-

бачив надлишковий захист і суміжним правам, надавши (ч. 3 ст. 44 ЗУ [155]) 

і організаціям мовлення строк охорони 50 років, хоча, забігаючи наперед, 

вкажемо, що такий строк для даної категорії суб’єктів авторських прав не 

встановив навіть Договір ДВФ (див. дод. Б.51), який, як буде показано ниж-

че, розроблений із явним пріоритетом на користь суб’єктів авторських прав. 

Важливо також дослідити випадки, коли міжнародні акти дозволяють 

обмежувати суміжні права. Такі обмеження важливі в контексті гармонізації 
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відносин між інтересами правовласника та інтересами забезпечення доступу 

до культурних цінностей. В цьому сенсі Римська конвенція дозволяє (ст. 15) 

обмежувати суміжні права суб’єкта таких прав у деяких спеціальних випад-

ках (використання в особистих цілях; використання коротких уривків з ме-

тою повідомлення про поточні події; короткочасного звукового запису, здій-

снюваного організацією мовлення на своєму власному обладнанні і для своїх 

власних передач; використання виключно в учбових або науково-дослідних 

цілях), а також, незалежно від цих випадків, – такі ж обмеження, які передба-

чені її національним законодавством і підзаконними актами щодо охорони 

авторського права на твори літератури і мистецтва. Ще раз зазначимо, що 

право на встановлення обмежень суміжних прав Угода ТРІПС пов’язує ви-

ключно з дотриманням вимог Римської конвенції і жодних інших заборон на 

встановлення таких обмежень не передбачає. За таких умов, наприклад, згід-

но з ч. 2 ст. 9 Бернської конвенції, за законодавством країн Союзу зберігаєть-

ся право дозволяти відтворення літературних і художніх творів у певних осо-

бливих випадках за умови, що таке відтворення не завдає шкоди нормально-

му використанню твору і не зачіпає будь-яким необґрунтованим способом 

законні інтереси автора. Відповідно до ст. 10 цієї Конвенції дозволяється ви-

користання цитат із твору, який правомірно зроблено доступним для загаль-

ного відома, за умови дотримання добрих звичаїв і в обсязі, виправданому 

поставленою метою, включаючи цитування статей із газет і журналів у формі 

оглядів преси. Законодавством країн і спеціальними угодами, які укладені 

або будуть укладені між ними, може бути дозволене використання літератур-

них або художніх творів у обсязі, виправданому поставленою метою, як ілю-

страцій у виданнях, радіо- і телевізійних передачах і звукозаписах або зобра-

ження навчального характеру за умови, що таке використання здійснюється 

за дотримання добрих звичаїв. 

Отже, якщо відступлення від авторського права на твори літератури і 

мистецтва в зазначених випадках не суперечить міжнародним зобов’язанням 

держав, то не буде суперечити таким зобов’язанням і дозвіл відступати від 
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дотримання суміжних прав. Правда, Женевська конвенція дозвіл на відтво-

рення фонограм в таких випадках додатково пов’язує із відсутністю їх експо-

рту (п. b ст. 6). 

Подальше підсилення рівня захисту суміжних прав виконавців і вироб-

ників фонограм забезпечує Договір ДВФ. Цей Договір пов’язаний зРимською 

конвенцією та Угодою ТРІПС [409, с. 121]. У цілому, застосування положень 

Римської конвенції не є обов’язковим длякраїн-учасниць Договору ДВФ 

[409, с. 121] (звичайно, якщо тільки відповідна країна не є учасницею Римсь-

кої конвенції).Договір містить посилання лише на деякі положення Римської 

конвенції та повторює її структуру (зокрема, ст. 2договору ДВФ «Визначен-

ня» містить дефініції, наведені у ст. 3Римської конвенції (див. дод. Б.51); ст. 

3договору ДВФ щодо реалізації принципу національного режиму відповідає 

ст. 4 Римської конвенції і навіть визначає через посилання на Римську конве-

нцію перелік осіб, до яких застосовується принцип національного режиму). 

Водночас, порівняно із Римською конвенцією,Договір ДВФ вводить 

такі новели: вводить положення про особисті немайнові права виконавців (ст. 

5), що розвиває статтю 6bis Бернської конвенції (на зазначеному наголошу-

валося вище); вводить нові види захисту немайнових прав (ст. 9, 10, 12-14); 

збільшує термін охорони суміжних прав виконавців і виробників фонограм 

до 50 років, як це раніше було зроблено в Угоді ТРІПС; вводить зобов’язання 

країн-учасниць забезпечити в національному законодавстві правову охорону 

і ефективні засоби правового захисту від обходу існуючих технічних засобів 

захисту суміжних прав, а також від спотворення електронної інформації про 

управління правами. 

Договір ДВФ додатково надає такі види охорони: а) виконавцям – ви-

ключне право дозволяти: комерційний прокат, з урахуванням вимог націона-

льного законодавства (ст. 9); доведення до загального відома своїх виконань, 

записаних на фонограмах, через дротові або бездротові засоби зв'язку (ст. 

10); б) виробникам фонограм – виключне право дозволяти: доведення до за-

гального відома оригіналу і примірників своїх фонограм шляхом продажу 



295 

або іншим шляхом передачі права власності (ст. 12); комерційний прокат (ст. 

13); доведення до загального відома своїх фонограм через дротові і бездрото-

ві засоби зв'язку (ст. 14). 

Договір ДВФ не поширюється на організації мовлення. 

Стосовно прокату слід зазначити, що виключне право суб’єктів суміж-

них прав дозволяти комерційний прокат комп’ютерних програм та/або фоно-

грам введено ще Угодою ТРІПС (ч. 4 ст. 14 у системному зв’язку із ч. 1 ст. 

11). Однак такі права для виконавців Угода ТРІПС не вводила. 

Якщо порівняти зазначені норми міжнародного права у сфері суміжних 

прав з українським законодавством (див. дод. Б.51), то бачимо таке: а) базо-

вим законом України щодо регулювання суміжних прав є ЗУ [155]; б) водно-

час такі дефініції, як «ретрансляція» та «мовлення (телерадіомовлення)», ЗУ 

[155] не визначаються і встановлені ЗУ [154]; в) ЗУ [155] надає однаковий 

захист поруч із фонограмами і відеограмам, хоча розглянутими Конвенціями 

це не вимагається. Більше того, в ст. 11 Угоди ТРІПС прямо передбачається 

інший режим охорони для відеозапису, ніж для фонограм; г) ЗУ [155] в ціло-

му відтворює вимоги Договору ДВФ і Угоди ТРІПС, однак у певних випад-

ках підсилює охорону суміжних прав на користь їх суб’єктів. Наприклад, у 

Договорі ДВФ право на встановлення обмежень щодо суміжних прав, анало-

гічних обмеженням авторських прав на літературні і художні твори, нічим не 

обумовлено. Водночас у ст. 42 ЗУ [155] з цього приводу вводяться додаткові 

умови. При цьому, якщо стосовно фонограм такі обмеження можна обґрун-

тувати вимогами Женевської конвенції, то стосовно виконань, відеограм, 

програм мовлення такі обмеження не слідують безпосередньо з міжнародних 

зобов’язань; д) ЗУ [155] вводить підвищений термін 50 років охорони суміж-

них прав організацій мовлення на програми мовлення, хоча такий 

обов’язковість встановлення такого терміну не передбачається жодною між-

народною угодою; е) пп. «е» ч. 1 ст. 40 ЗУ [155] передбачає виключне право 

суб’єктів суміжних прав дозволяти чи забороняти іншим особам ввезення на 

митну територію України фонограм, відеограм та їх примірників з метою їх 
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поширення серед публіки. Обов’язковість встановлення такого права не пе-

редбачається жодною міжнародною угодою. Якщо фонограма законно виго-

товлена за кордоном, заборона її ввезення на митну територію України буде 

суперечити принципам вільної торгівлі (якщо, звичайно, сутність запису не 

суперечить нормам про захист суспільної моралі); є) український законода-

вець не скористався правом обмежити такий вид суміжного права, як право 

організацій мовлення дозволяти чи забороняти іншим особам публічне вико-

нання і публічну демонстрацію своїх програм у місцях з платним входом; ж) 

згідно зч. 1 ст. 25 ЗУ [155] допускається без дозволу автора (чи іншої особи, 

яка має авторське право) і без виплати авторської винагороди відтворювати 

виключно в особистих цілях або для кола сім'ї попередньо правомірно опри-

люднені твори. Однак згідно з ч. 2 ст. 25 та ч. 2 ст. 42 ЗУ [155] твори і вико-

нання, зафіксовані у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіо-

візуальні твори та їх примірники допускається відтворювати у домашніх 

умовах виключно в особистих цілях або для кола сім'ї без дозволу автора (ав-

торів), виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм, але з випла-

тою їм винагороди. Отже, якщо міжнародне законодавство допускає встанов-

лення однакового режиму для нелітературних та художніх творів, з одного 

боку, та виконань, аудіовізуальних творів, відеограм, з іншого, то є необґрун-

тованим встановлення ЗУ [155] переваг у виплаті винагороди в другому ви-

падку, нехай і за спеціальною процедурою за ч. 4 ст. 42 ЗУ [155]. 

З цього приводу автори доповіді [287] зазначають, що серйозні про-

блеми у сфері охорони суміжних прав виникають, коли люди в своєму зви-

чайному житті використовують контент способами, які, на їхню думку, в 

принципі не можуть бути заборонені: ділячись з родиною вподобаними ними 

музичними файлами або копіюючи диск, щоб послухати його в машині. Ви-

никає невиправдана неузгодженість між потребами людей і нормами закону. 

При цьому їм неможливо пояснити, чому вони можуть вільно дати почитати 

улюблену книгу другу, але не можуть зробити того ж у відношенні цифрової 

книги або музики. На даний момент у Верховному Суді США розглядається 
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питання неконституційності заборони на копіювання об'єктів авторських 

прав з використанням спеціального програмного забезпечення, оскільки така 

заборона порушує їх свободу самовираження і обмежує право робити, що во-

ни хочуть, з речами, які придбали [312]. 

Таким чином, слід визнати, що в Україні на законодавчому рівні абсо-

лютизується охорона авторського права і суміжних прав. Так, у дисертацій-

ному дослідженні [515] визначено, що у праві інтелектуальної власності ЄС 

відбувається переміщення балансу інтересів творця об’єкта інтелектуальної 

власності та користувачів цими об’єктами на користь комерційних користу-

вачів. Так, В. Валлє звертає увагу на небезпеку абсолютизації в Україні охо-

рони прав інтелектуальної власності та неадекватного розуміння ролі цих 

прав для економічного, соціального і культурногорозвитку країни [409, с. 5]; 

зазначає, що, зокрема, збільшення строку дії авторського права означає збід-

ніння «суспільного архіву» творів і обмеження розвитку науки і культури 

внаслідок обмеження доступу на більш тривалий строк. Батько авторського 

права Т. Джефферсон завжди побоювався, що це право може перетворитися 

на монополію власників у випадку великого строку його дії. Це побоювання 

виявилося виправданим [410]. Сумніви у корисності подовження дії авторсь-

кого права в контексті доступу до культурних цінностей висловлюють й інші 

спеціалісти [287; 609]. За змістом п. 7 Документа [99] Краківського симпозі-

уму з питань культурної спадщини держав-учасниць НБСЄ визнається, що 

гарантії прав інтелектуальної власності обмежують доступ до культурних 

цінностей. В коментарі [1008] експерт звернув увагу на те, що під виглядом 

боротьби за захист авторських прав йдуть намагання досягти інших цілей, 

зокрема обмежити свободу Інтернету та ЗМІ. Наприклад, суспільство не по-

вірило, що закриття сайту Ех.ua мало на меті саме захист авторських прав 

[369]. 

З цього приводу варто звернути увагу на те, що у цитаделі боротьби з 

піратством – США – діє гнучка система обґрунтування суспільної доцільнос-

ті використання твору, коли судовою практикою встановлена концепція «до-
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бросовісного використання» (Fair Use). Згідно з концепцією, суди вправі ви-

знавати ті чи інші дії щодо охоронюваних творів правомірними, не чекаючи 

внесення змін до законодавства. У підсумку відкривається шлях для приско-

реного впровадження нових технологій і появи нових пристроїв і сервісів 

[493]. 

Простежимо також тенденції регулювання авторського права і суміж-

них прав директивами ЄС, переліченими, зокрема, у підрозділі 1.3 цієї робо-

ти (див. також дод. Б.14). Звертають на себе увагу норми щодо обмеження 

авторських прав авторів комп'ютерних програм (Директиви 91/250/ЄEC, 

92/100/ЄЕC), авторів бази даних (Директива 96/9/ЄС), чого в України не пе-

редбачено. Не відповідають Директиві 2001/84/ЄС норми ст. 27 ЗУ [155]. 

Можна, правда, зауважити, що терміни охорони за українським законодавст-

вом – ст. 28 ЗУ [155] (див. також дод. Б.14) – приблизно відповідають Дирек-

тиві 2006/116/ЄC, однак вони є завищеними, що не відповідає Угоді ТРІПС 

та критикується науковцями і широкою громадськістю як соціально не зба-

лансовані [609, с. 35]. 

Відтак, з викладеного вище витікає, що українське регулювання автор-

ського та суміжних прав не цілком відповідає сучасним західним тенденціям. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

За наслідками дослідження проблемних питань європеїзація українсь-

кого права у сфері забезпечення права на самовираження зроблено такі ви-

сновки. 

1. Свобода самовираження осіб у будь-якому відомому вигляді (свобо-

да усного слова; свобода друку; свобода пошуку, отримання та поширення 

інформації; свобода культурно-мистецької творчості – художня література, 

театр, кіно тощо; свобода викладання – академічні права) є фундаментальним 

правом у будь-якому демократичному суспільстві. Вона виступає не тільки 



299 

як засіб чи інструмент, але й як мета сама по собі. Водночас свобода самови-

раження перебуває у складних взаємовідносинах з обмеженнями, які можуть 

вимагатися певними суспільними групами або державою. Дуалізм прав та 

обов’язків у сфері свободи самовираження визнається демократичною право-

вою традицією, яка висловлена в Конвенціях ООН, ЄКПЛ та рішеннях 

ЄСПЛ, конституціях та судових рішеннях США та країн ліберального типу. 

Однак принцип свободи і принцип обмежень не є рівноцінними принципами 

– за будь-яких умов пріоритетним є забезпечення свободи самовираження, і 

тільки виключно серйозні обґрунтування з боку ініціаторів обмежень можуть 

сприяти їх виправданню та запровадженню. У рішенні від 21.06.1973, прийн-

ятому за наслідками перегляду справи «Miller v. California», Верховний Суд 

США визнав існування небезпек, властивих починанням щодо регулювання 

будь-яких форм вираження. 

2. Простежується зв'язок відносин у сфері культури, з одного боку, та у 

сфері інформації, з іншого, на теоретичному рівні, у нормативному регулю-

ванні та у практичній діяльності. У теоретичному розрізі, виходячи з прин-

ципу еволюціонізму, слід виходити з того, що інформаційний обмін, визна-

чений генетично, між особинами тваринного світу відбувається ще у долюд-

ський період. У процесі еволюції та антропогенезу результатом культурної 

роботи стає створення, обробка, засвоєння, поширення та передача інформа-

ції, яка має небіологічну, позагенетичну природу. Об’єктивність зв'язків від-

носин у сфері культури, з одного боку, та відносин у сфері інформації, з ін-

шого, породжує відповідні взаємозв’язки у на рівні адміністративно-

правового регулювання цих відносин. Ці взаємозв’язки реалізуються таким 

чином: а) «класичні» інформаційні види діяльності розглядаються як сфера 

культури; б) «класичні» види діяльності у сфері культури розглядаються як 

сфера інформаційної діяльності; в) інформаційна діяльність як чинник ство-

рення, збереження й поширення культурних надбань та доступу до культури; 

г) універсальні, в основних рисах, принципи правового регулювання інфор-

маційної та культурної діяльності: свобода самовираження, обґрунтованість 
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обмежень цієї свободи, доступність, гуманізм. 

Зазначена єдність адміністративно-правового регулювання дозволяє 

використовувати одні й ті самі чи близькі принципи з’ясування правомірнос-

ті обмежень чи відсутності підстав для таких обмежень. Зокрема, ЄСПЛ 

встановив, що ст. 10 ЄКПЛ як включає свободу мистецького вираження (ч. 

1), так і не виключає обмежень (ч. 2). У рішенні від 24.06.1957 Верховного 

Суду США у справі «Roth v. United States» визнано, що гарантії свободи сло-

ва, надані Першою поправкою до Конституції США, поширюються також на 

літературу та мистецтво. 

3. Доведено, що попри різні методи захисту чи покарання, аж до кримі-

нального, правові відносини у сфері самовираження мають, перш за все, ін-

формаційну складову, оскільки йдеться про обмеження щодо створення, збе-

рігання чи поширення інформації, у тому числі пропорційності такого обме-

ження. 

4. На підставі узагальнення великої кількості джерел та безпосередньо 

рішень ЄСПЛ встановлено, що в цілому ЄСПЛ, застосовуючи «європейські 

стандарти» щодо захисту свободи творчості, виходить з пріоритету свободи 

та вимагає переконливих доказів правомірності обмежень від їх ініціаторів – 

як правило, ініційованих чи підтримуваних державою. У найменшому ступе-

ню обмеженням можуть піддаватися оцінки діяльності держави, державних 

діячів, посадових осіб органів влади, інших учасників публічних дебатів; 

отримали подальший розвиток наукові положення про позицію ЄСПЛ щодо 

випадків неприпустимості обмежень.Звернуто увагу на рішення ЄСПЛ проти 

України («"Українська Прес-Група" проти України», 29.03.2005, та «Ляшко 

проти України», 10.08.2006), де констатується незадовільний стан справ зі 

свободою слова в Україні внаслідок невиконання нею своїх зобов’язань пе-

ред РЄ. 

5. Досліджено принципи адміністративно-правових обмежень чи забо-

рон щодо поширення інформації. Серед таких обмежень чи заборон ЄСПЛ, 

як правило, схвалює ті, що спрямовані на захист суспільної моралі, значно 
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рідше – на захист авторитету судів, захист національної безпеки, захист осо-

бистого життя непублічних осіб. При цьому у матеріалах ЄСПЛ, як правило, 

схвалюються заборони поширення порнографічних матеріалів, а у докумен-

тах РЄ ставиться питання обмеження пропаганди жорстокості та насильства. 

Розглядаючи подібні справи, ЄСПЛ регулярно наголошує, що стандарти за-

хисту суспільної моралі можуть відрізнятися як у часі, так і у просторі. При 

цьому ЄСПЛ схильний погоджуватися з обмеженнями, якщо вони спрямова-

ні на захист почуттів віруючих чи дітей та молоді від несприятливого мора-

льного впливу. 

Демократична правова традиція вкрай несхвально ставиться до будь-

яких проявів аморальності, пов’язаної з дітьми. Факультативний протокол 

[57] та Конвенція РЄ [65] вимагають повної заборони дитячої порнографії. У 

США вважається, що дитяча порнографія є неприйнятною за будь-яких умов 

і забороняється незалежно від художньої або іншої цінності творів, вона не 

може виправдовуватися будь-якими посиланнями на свободу самовираження 

і не є предметом захисту та охорони за Першою поправкою до Конституції 

США. Водночас суди США відділяють дитячу порнографію та можливе по-

ширення порнографії (не дитячої) серед дітей – відповідальність за останнє 

покладається на батьків. Про це ж свідчить і система класифікації фільмів 

МРАА. 

6. Історико-правовий аналіз ставлення у світі до інформації, що містить 

ознаки порнографії, свідчить про необов’язкову криміналізацію відповідних 

діянь (крім дитячої) та постійну лібералізацію ставлення до цього, а там, де 

така криміналізація є, вона стосується не усіх проявів і характеризується за-

стосуванням м’яких покарань. 

7. В Україні ставлення до поширення матеріалів, що містять ознаки по-

рушення суспільної моралі, є вкрай непослідовним та не відповідає західній 

правовій традиції. З одного боку, декларується несприйняття будь-якої пор-

нографії чи пропаганди насильства та жорстокості, а з іншого – кваліфіку-

ються доступні до показу на широкому екрані фільми групи «Х21», які мо-



302 

жуть містити сцени так званої еротичної версії порнографії, «художньо ви-

правданих» сцени насильства та жорстокості. Українська класифікація філь-

мів зміщена в сторону допуску більш жорстких сцен, ніж класифікація 

МРАА. За українською класифікацією допускаються до показу на широкому 

екрані фільми, які за стандартами МРАА допускаються виключно для прива-

тного відтворення на відео, а не у кінотеатрах. 

Покарання, передбачені законодавством України, є очевидно непропо-

рційними ані порівняно з європейськими, ані порівняноіз законодавством 

України щодо інших проступків, ані щодо чіткості формулювань та визна-

чень. 

8. Вперше з позицій вимог ЄКПЛ проаналізовано і обґрунтовано пра-

вомірність обмежень потрапляння в український інформаційний простір ін-

формаційного та культурного продукту РФ як країни-агресора, що веде про-

ти України інформаційну війну. Встановлено, що стосовно друкованих мате-

ріалів, аудіо-, відеоматеріалів ці обмеження прямо передбачені законом (що-

правда, наголошено на необхідності таких само заборон і у сфері інформу-

вання), що відповідає ч. 2 ст. 10 ЄКПЛ.Що стосується аналізу правомірності 

обмежень за двома іншими критеріями, передбаченимич. 2 ст. 10 ЄКПЛ 

(правомірна мета та необхідність у демократичному суспільстві), то доведе-

но, що російська пропаганда завдала і завдає величезної шкоди національній 

безпеці України, реально призводить до загибелі людей, тому системне об-

меження такої пропаганди відповідає легітимній меті – забезпеченню націо-

нальної безпеки – та є необхідниму демократичному суспільстві. 

9. Розглянуті академічні свободи як культурні права – складові права 

на свободу самовираження. Встановлено, що концепція академічної свободи 

є рецепцією принципів свободи самовираження у специфічну сферу – викла-

дання у вищих навчальних закладах. У цьому контексті властивості прав на 

академічну свободу відповідають властивостям, притаманним культурним та 

інформаційним правам в їх єдності. З точки зору принципів правового регу-

лювання, захисту та/або обмежень, а також спільної сфери їх застосування 
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академічна свобода може розглядатися як культурне право. Академічна сво-

бода є важливим чинником діяльності університетів, визнана вважливим різ-

новидом свобод РЄ, її законодавче визнання, закріплення та дотримання від-

повідає міжнародним зобов’язанням, як мінімум, країн РЄ, демократичним 

тенденціям в сучасному світі. 

10. На підставі узагальнення міжнародного правового регулювання ав-

торських і суміжних прав за 9 ключовими міжнародними актами у цій сфері 

(Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів, Всесвітня 

конвенція про авторське право, Договір про міжнародну реєстрацію аудіові-

зуальних творів, Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності 

(ВОІВ) про авторське право, Міжнародна конвенція про охорону прав вико-

навців, виробників фонограм і організацій мовлення, Женевська конвенція 

про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх 

фонограм, Договір ВОІВ про виконання і фонограми, Брюссельська конвен-

ція про поширення сигналів, що несуть програми, які передаються через су-

путники, Угода ТРІПС) доведено, що абсолютизація захисту цих прав не 

означає автоматичного приведення такого захисту до міжнародних стандар-

тів. Останнім часом у Європі та США склалося розуміння необхідності гар-

монізації інтересів суб’єктів авторського права та суміжних прав з інтереса-

ми суспільства на доступ до творів культури, авторами яких вони є, як 

об’єктів культурного надбання людства.Зокрема, у директивах ЄС у цій сфері 

гарантії авторам знижено у межах допустимого іншими міжнародними акта-

ми.Однак за строками охорони гарантії директив ЄС є завищеними, що не 

відповідає Угоді ТРІПС і є невиправданим, оскільки ЄС є учасником догово-

ру ТРІПС, а також створює проблеми імплементації в Україні з тих же при-

чин. 
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Розділ 4 

ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ  

У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВА НА ДОСТУП  

ДО КУЛЬТУРНИХ НАДБАНЬ 

 

 

4.1. Адміністративно-правова охорона права на доступ до культурних 

цінностей і культурних благ в контексті їх охорони та примноження:  

теоретико-прикладний аналіз та європейський досвід 

 

У підрозділі 3.1 цієї роботи вказано на два основних блоки культурних 

прав: право на творче самовираження (одноособово або у колективі) і право 

на доступ до культурних надбань інших. Перший блок прав був розглянутий 

у розділі 3 роботи. Четвертий розділ буде присвячений другому блоку. 

З приводу єдності особистого і колективного у реалізації культурних 

прав у пункті 1 розділу ІІІ Рекомендації ЮНЕСКО [108] зазначається, що 

Держави-члени, визнаючи, що мистецтво… представляє собою універсальну 

форму самовираження і спілкування,… мобілізує в кожному почуття прина-

лежності до людської спільноти, повинні… забезпечити доступ до мистецтва 

населення в цілому. 

Зазначена позиція означає, що культурні права не завжди є індивідуа-

льними правами, що вимагає розроблення особливих механізмів їх захисту. 

Цілком можливо, що той, на чию користь діє відповідна норма публічного 

права, безпосередньої участі у відповідних правовідносинах не бере. Тобто 

відповідні гарантії діють не на користь одного конкретного учасника право-

відносин, а на користь суспільства або його певної частини [1076, с. 67]. 

В контексті даного розуміння роль адміністративно-правового забезпе-

чення стає ще більш рельєфно виражена, ніж коли йдеться про забезпечення 

індивідуальних прав. Очевидно, що кожна окремо взята людина чи окрема 
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спільнота не здатна самостійно вирішити складні питання збереження куль-

турних надбань з метою надання доступу до них. Так, у ст. 5 Конвенції 

ЮНЕСКО 1972 р. [27] наводяться вимоги до Держав-учасниць щодо ефекти-

вних заходів з охорони, збереження та популяризації культурної і природної 

спадщини: а) проводити загальну політику, спрямовану на надання культур-

ній і природній спадщині певних функцій у громадському житті та на вклю-

чення охорони цієї спадщини до програм загального планування; b) створю-

вати… служби з охорони, збереження й популяризації культурної й природ-

ної спадщини…; с) розвивати наукові й технічні опрацювання і дослідження 

та вдосконалювати методи роботи, які дають змогу державі усувати небезпе-

ку, що загрожує її культурній та природній спадщині; d) вживати відповідних 

правових, адміністративних і фінансових заходів щодо виявлення, охорони, 

збереження, популяризації й відновлення цієї спадщини; е) сприяти створен-

ню чи розвитку національних або регіональних центрів підготовки в галузі 

охорони, збереження й популяризації культурної й природної спадщини, а 

також заохочувати наукові дослідження в цій галузі. 

Отже, йдеться про цілий комплекс адміністративно-правових заходів: 

адміністративно-правове регулювання; створення суб’єктів публічного 

управління; застосування організаційно-правових заходів тощо. 

Згідно зі ст. 27 Загальної декларації прав людини [1] кожна людина має 

право вільно брати участь у культурному житті суспільства, втішатися мис-

тецтвом. За ст. 15 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні 

права [3] держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної 

людини на участь у культурному житті. З іншого боку, у преамбулі Рекомен-

дації ЮНЕСКО [105] наголошується, що доступ до культури і участь у куль-

турному житті є двома аспектами, що доповнюють один одного… доступ 

може сприяти участі в культурному житті, а участь може розширювати дос-

туп до культури, надаючи їй її істинний сенс. У статті IV Декларації 

ЮНЕСКО [74] передбачається, що метою міжнародного культурного співро-

бітництва, зокрема, є забезпечення кожній людині доступу до знань та мож-
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ливості насолоджуватися мистецтвом і літературою всіх народів, брати 

участь в прогресі науки в усіх частинах земної кулі, користуватися його бла-

гами і сприяти збагаченню культурного життя. 

Таким чином, через забезпечення доступу до культурних цінностей і 

культурних благ (культурних надбань) гарантується участь у культурному 

житті. 

Водночас, є очевидним, що забезпечення доступу до культурних над-

бань не можливе без їх збереження чи охорони, оскільки втрата таких над-

бань виключає доступ до них. У зв’язку із цим автором в її кандидатській ди-

сертації розглянуто діалектику концептів «доступ» та «охорона» щодо куль-

турних надбань [1076, с. 82-84]. Відповідно до словника [924] слово «доступ» 

має два значення: 1) місце, по якому можна підійти, наблизитися до чого-

небудь; прохід до чого-небудь; 2) можливість входити куди-небудь, відвіду-

вати кого-, що-небудь, зустрічатися з ким-небудь і т. д. // Можливість корис-

туватися, займатися чим-небудь і т. д. [924, с. 263]. Отже, в контексті доступу 

до культурних надбань поняття «доступ» розглядається і як можливість від-

відування певних об’єктів, і  як можливість користування певними 

об’єктами. З іншого боку, у ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про культуру» [200] серед культур-

них прав громадян передбачено право на доступ до культурних цінностей, 

культурної спадщини і культурних благ. Крім того, згідно з ч. 3 ст. 8 даного 

Закону [200], громадяни мають право на доступ до культурних цінностей 

шляхом: користування документами Національного архівного фонду України 

або їх копіями; ознайомлення з музейними колекціями, що належать до дер-

жавної частини Музейного фонду України; користування фондами бібліотек, 

що належать до Державного бібліотечного фонду України. Сукупність цих 

формулювань ЗУ [200] свідчить про традицію вважати культурними ціннос-

тями рухомі культурні цінності (крім тих, що поєднані з нерухомим об’єктом 

культурної спадщини), перелік яких наведений, зокрема, у ст. 1 ЗУ [174]. 

Водночас, у розумінні ст. 1 ЗУ [177] об’єкт культурної спадщини – як прави-

ло, нерухомий об’єкт, а також рухомий об’єкт, пов'язаний з нерухомим. Ра-
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зом із тим в Гаазькій конвенції [19] культурними цінностями визнані як ру-

хомі, так і нерухомі об’єкти. Зазначене уособлює єдиний підхід щодо необ-

хідності забезпечення доступу до вказаних об’єктів – як рухомих, так і неру-

хомих, хоча і у різних формах. 

Слово «охорона» у словнику [924] визначається через дієслово «охоро-

няти», тобто оберігати когось, щось від небезпеки, загрози нападу, замаху 

тощо; стояти на варті біля чогось; вартувати, стерегти; забезпечувати, гаран-

тувати недоторканність когось, чогось; оберігати від руйнування, пошко-

дження, знищення [924, с. 619]. За ЗУ [177], «охорона культурної спадщини» 

саме як нерухомої спадщини – це система правових, організаційних, фінан-

сових, матеріально-технічних, містобудівних, інформаційних та інших захо-

дів з обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація, державна реєстра-

ція), запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту, 

збереження, утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, 

ремонту, реабілітації, пристосування та музеєфікації об’єктів культурної спа-

дщини. Система охорони запропонована і щодо рухомих культурних ціннос-

тей, але з урахуванням їх специфіки. Так, крім контролю за їх переміщенням 

через кордони [24, с. 174], запропоновано інші міжнародно визнані заходи 

охорони [106] (див. підрозділ 4.3 цієї роботи). 

Отже, діалектика понять «доступ» та «охорона» полягає у тому, що 

держава здійснює «охорону» культурних надбань, забезпечуючи їх максима-

льну доступність для громадян. Так, в Рекомендації про збереження фольк-

лору [112] визнано необхідним передбачати кошти для зняття архівних та 

робочих копій з усіх фольклорних матеріалів, а також копій для регіональних 

організацій, тим самим забезпечуючи відповідній культурній спільноті дос-

туп до зібраних матеріалів. В Документі Краківського симпозіуму з питань 

культурної спадщини [99] передбачено, що Держави-учасниці визнають важ-

ливість забезпечення найширшого доступу до їхньої культурної спадщини. 

При цьому вони робитимуть усе можливе для захисту культурної спадщини 

від пошкодження, яке може бути завдане їй внаслідок її використання і дос-
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тупу до неї широкої громадськості (пп. 16, 16.1). У Рекомендації ЮНЕСКО 

[102] встановлюється, що Держави-члени повинні вживати всіх відповідних 

заходів для того, щоб музеї, розташовані на їх території, були загальнодосту-

пні, незалежно від економічних чи соціальних умов. 

Згідно з ч. 1, 3 ст. 22 ЗУ «Про культуру» [200] з метою дотримання 

прав громадян України у сфері культури, забезпечення доступності націона-

льного культурного надбання, культурних благ та мистецької творчості ство-

рюється та функціонує базова мережа закладів культури, з дотриманням 

державних соціальних нормативів у сфері обслуговування закладами культу-

ри в Україні, передбачених ЗУ «Про державні соціальні стандарти та держа-

вні соціальні гарантії» [179]. Згідно з ч. 2 ст. 27 ЗУ [200] заклади культури 

базової мережі отримують фінансову підтримку держави за рахунок бюджет-

них коштів. 

Разом із тим у статті автора [1118] (із співавтором) виконано розрахун-

ки, на які у подальшому співавтор посилався у своїй статті [371], щодо ефек-

тивності існуючих соціальних нормативів у сфері культури в контексті гара-

нтування збереження соціокультурних об’єктів. Згідно зі ст. 13 ЗУ [179] до 

державних соціальних нормативів у сфері обслуговування закладами культу-

ри включаються, зокрема, нормативи забезпечення населення закладами, пі-

дприємствами, організаціями та установами культури. При цьому, як згідно 

зі ст. 21 чинних на момент прийняття ЗУ [179] «Основ…» [149], так і згідно з 

п. 17 ч. 1 ст. 1 ЗУ [200], до підприємств та організацій культури (об'єктів ку-

льтурного призначення) віднесено: театри, філармонії, музеї, бібліотеки, ар-

хіви, клубні заклади, кінотеатри, цирки, парки культури та відпочинку, запо-

відники тощо. Натомість фактично державні соціальні нормативи встановле-

ні тільки щодо кількості бібліотек та клубних закладів [241, 245] (1997-1998 

рр.) і з моменту встановлення не переглядалися. Кількісні показники норма-

тивів наведені в дод. Б.52. Для інших об’єктів культури такі нормативи не 

встановлені. 

В розділі 2 Концепції [190] (2005 р.) зазначається, що для подолання 
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системних негативних явищ у галузі культури необхідно, зокрема, розробити 

та затвердити нові державні соціальні стандарти надання послуг населенню у 

сфері культури, а також методику визначення розміру фінансового забезпе-

чення державних соціальних стандартів надання послуг населенню у сфері 

культури, що гарантуються державою. Але з цього приводу нічого не було 

зроблено. 

Разом з тим, як свідчать розрахунки автора [1118], нормативи, наведені 

у дод. Б.52, є явно заниженими і практично нічого не обмежують. Наприклад, 

розрахунки свідчать, що відповідно до цих нормативів Україні нібито доста-

тньо 2,3 млн. місць у клубних закладах, що значно менше існуючої кількості 

місць (див. дод. Б.25), чи нібито достатньо 3.066 бібліотек, що також значно 

менше існуючої кількості бібліотек (див. дод. Б.25). Отже, виходячи із цих 

нормативів, «можна» продовжити скорочування, і це не буде суперечити но-

рмативно встановленому рівню наявності соціокультурних об’єктів. 

Доступність мережі музеїв запропоновано [406, с. 21] визначати за ко-

ефіцієнтом щільності музеїв (MPI – Musem to Population Index), який обліко-

вується за формулою MPI = 106 : (H:M), де Н – населення, М – кількість музе-

їв. Відповідно до цього співвідношення «1 музей на 10 тис. жителів» відпові-

дає МРІ 100 і вважається високим, а 1 музей на 100 тис. жителів відповідає 

МРІ 10 і вважається низьким. У Фінляндії та Швейцарії МРІ високий – від 

125,0 до 106,4, на противагу до Китаю, де МРІ сягає лише 0,5. В Австрії МРІ 

становить 93,4, що значно більше, ніж середній МРІ в Європі (23,2). Серед 

країн Східної Європи домінує Угорщина, її МРІ становить 47,7. Німеччина зі 

своїм МРІ 40,3 займає приблизно таку ж позицію, що й Великобританія 

(38,0), Франція (35,5), Італія (33,0) та США (34,4). Якщо тепер порахувати 

МРІ для України, виходячи з того, що кількість музеїв  складає 5.00043, а кі-

лькість населення – 46,0 млн. жителів, то МРІ для України складає 10,8, що 

відноситься до низьких показників. Більш докладно окремі питання доступу 

будуть розглянуті у підрозділах 4.2, 4.3 цієї роботи. 

                                                 
43http://culture.unian.ua/358865-ukrajina-muzeyna-krajina.html. 
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Варто також звернути увагу на міжнародні підходи до забезпечення до-

ступу осіб з інвалідністю до культурних надбань. Так, в Документі Краківсь-

кого симпозіуму з питань культурної спадщини [99] передбачено, що Держа-

ви-учасниці визнають важливість забезпечення найширшого доступу до їх-

ньої культурної спадщини. При цьому, зокрема, вони приділятимуть увагу 

потребам інвалідів (п. 16). В Стандартних правилах ООН щодо забезпечення 

рівних можливостей для інвалідів (20.12.1993) [77] встановлено Правило 10 

«Культура», яке в загальному випадку висуває вимогу забезпечення залучен-

ня інвалідів в культурне життя і забезпечення їм можливості участі на рівних 

засадах в культурному житті. Докладно це питання буде розглянуто у підроз-

ділі 4.5 цієї роботи. 

Як вказувалося вище, суттєвою проблемою у системі охорони об’єктів 

культурних надбань є невизначеність термінології. Така невизначеність не 

дає можливості точно «домовитися», що саме ми охороняємо. Як зазначено у 

статті [783, с. 119-120], одним з найважливіших факторів, котрий негативно 

впливає на національний законодавчий пам’яткоохоронний процес, – це від-

сутність чітко обґрунтованої термінології, а також відповідного понятійного 

комплексу. Питання досліджень проблем термінології у сфері охорони куль-

турної спадщини розглядалося у роботах [655, 783, 1015]. Крім цього, це пи-

тання досліджувалося у статтях автора [1038, 1093]. 

Як зазначено вище, з точки зору визначення форм доступу та охорони 

об’єкти такого доступу та охорони позначаються як «культурна спадщина» 

(як правило, «нерухомі об’єкти») та культурні цінності (як правило, «рухомі 

об’єкти»). Використовується також поняття «пам’ятки історії та культури», 

що в окремих випадках може приводи до певних суперечностей [655, с. 9]. 

У дод. Б.53 наведено розгорнуті визначення об’єктів правового захисту 

культурних надбань, як їх сформульовано у міжнародних та (для порівняння) 

у деяких національних правових актах, а у дод. Б.54 ці визначення представ-

лені у матричній, зручній для аналізу, формі за типами об’єктів правового 

захисту. Видно, що більшість актів, у тому числі майже усі міжнародні кон-
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венції (крім Гаазької [19]) розглядають культурні цінності самеяк рухомі 

об’єкти, а культурну спадщину – як нерухомі. Винятком може бути Гаазька 

конвенція про захист культурних цінностей на випадок збройного конфлікту 

[19], і відсутність такого розмежування пов’язана саме зі специфікою захис-

ту. Так, особливостями такого захисту є гарантії збереження цих цінностей у 

місцях їх знаходження, і тому неважливо, чи переміщені такі цінності чи ні. 

Так, згідно зі ст. 4 Конвенції [19] Держави-учасниці повинні утримуватися 

від заходів, які можуть призвести до руйнування або пошкодження цих цін-

ностей в разі збройного конфлікту, та утримуватися від будь-якого ворожого 

акту, спрямованого проти цих цінностей, зокрема, забороняти, попереджати 

і, якщо необхідно, припиняти будь-які акти крадіжки, грабежу, незаконного 

присвоєння культурних цінностей у якій би то не було формі, а також будь-

які акти вандалізму щодо зазначених цінностей, реквізицію рухомих культу-

рних цінностей. Отже, Конвенція передбачає широке коло захисту культур-

них цінностей у широкому смислі цього поняття (рухомих і нерухомих), хоча 

вимоги цієї Конвенції дотримуються далеко не завжди. Наприклад, за даними 

незалежних спостерігачів і правозахисників, РФ ігнорує міжнародні домов-

леності, які витікають з Гаазької конвенції [19], неправомірно привласнюючи 

собі й експлуатуючи об'єкти культурної спадщини в окупованому Криму44. 

Що стосується Конвенції [27], то у ній ставлення до класифікації 

об’єктів культурного надбання є іншим, оскільки Конвенція ставить на меті 

виключно захист та охорону нерухомих культурних об’єктів рукотворного, 

природного чи змішаного (спільні витвори людини й природи) походження. 

Так, у Конвенції запропонований такий міжнародний механізм охорони ку-

льтурної спадщини, як складання так званого «Списку всесвітньої спадщи-

ни» (ч. 2 ст. 11 Конвенції). При цьому, згідно з п. 25 Настанов [127], що регу-

люють виконання Конвенції (далі – «Настанови…»), пропозиції щодо вклю-

чення нерухомого майна/цінності, що може перетворитися у рухоме, не бе-

руться до розгляду. Отже, хоча у Конвенції це прямо не згадується, але ціл-
                                                 

44http://www.ukrinform.ua/rubric-pressconference/1936119-scho-vidbuvaetsya-z-
ukrajinskimi-kulturnimi-tsinnostyami-v-aneksovanomu-krimu-zala-1.html. 
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ком обґрунтованим є твердження, що об’єктом захисту у Конвенції [27] ви-

знані саме нерухомі об’єкти культурного надбання. Натомість у тих же «На-

становах…» якможливий об’єкт занесення у «Список всесвітньої спадщини» 

(п. 24) зазначені видатні ландшафти. Тому об’єкт захисту за Європейською 

ландшафтною конвенцією [48] «ландшафт» (визначення див. дод. Б.53) може 

розглядати як об’єкт нерухомої спадщини.  

Слід зазначити, що в Конвенції про охорону архітектурної спадщини 

Європи [32] об’єктом захисту прямо зазначені об’єкти нерухомої спадщини. 

Натомість у Європейській конвенції про охорону археологічної спадщини 

[39], поряд із явно нерухомими об’єктами, згадуються і «рухомі об'єкти». 

Очевидно, це стосується тих рухомих об’єктів, що безпосередньо пов’язані з 

конкретними об’єктами археологічної спадщини, оскільки у цілому об’єктом 

охорони Конвенцією [39] є складові частини археологічної спадщини, що 

свідчать про сліди людства у минулих епохах (див. дод. Б.53). З іншого боку, 

захист археологічної спадщини передбачається і безпосередньо у Конвенціях 

[27] та [32]. 

Наведені у дод. Б.53 визначення і порівняння свідчать, що практично 

усі міжнародні конвенції (крім Гаазької [19]) розглядають культурні цінності 

саме як рухомі об’єкти, а культурну спадщину (зокрема, археологічну, архі-

тектурну, підводну) – як нерухомі, ця ж традиція притаманна і українському 

правовому регулюванню. Водночас, як зазначено у підрозділі 1.4 цієї роботи, 

на рівні національного законодавства України не вирішено питання регулю-

вання та захисту нематеріальної культурної спадщини, хоча Україна приєд-

налася до Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спад-

щини [56] у 2008 р. Натомість у відповідних законах Азербайджану [274] та 

Білорусі [278] передбачено комплексне регулювання, у тому числі і немате-

ріальної культурної спадщини. 

Отже, термінологія конкретних актів пов’язана із цілями, які ці акти 

перед собою ставлять, на що також звертає увагу О.В. Коваленко [587, с. 15]. 

Скоріш за все, не слід очікувати уніфікації між різними актами. Значно важ-
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ливіше, коли різні акти переслідують спільну мету і спільне призначення. 

Так, у монографії [655, с. 9] та у кандидатській дисертації автора [1076, с. 

350-355], а також у її статті [1049, с. 25] зверталася увага, що, наприклад, у 

диспозиції ст. 92 КУпАП та ст. 201 КК України культуроохоронна терміно-

логія не відповідала спеціальному законодавству, що не дозволяло однознач-

но визначити об’єкт протиправного посягання. На даний момент формулю-

вання приведені у відповідність. 

А от у ЦКУ, попри тривале його удосконалення, зберігаються певні не-

узгодженості. Так, у ч. 8 ст. 319 ЦКУ передбачається, що «особливості здійс-

нення права власності на культурні цінності встановлюються законом». Тоб-

то, з огляду на традицію вважати «культурними цінностями» рухомі предме-

ти, може скластися враження, що й особливості здійснення права власності 

може поширюватися тільки на такі предмети. Однак у ч. 5 ст. 346 та у ст. 352 

ЦКУ передбачається можливість примусового викупу пам'яток культурної 

спадщини, а це також є особливістю, яка залишилася без уваги у спеціальній 

ст. 319 ЦКУ, яка встановлює особливості. 

Крім того, у ч. 3 ст. 727 ЦКУ передбачається, що «дарувальник має 

право вимагати розірвання договору дарування, якщо внаслідок недбалого 

ставлення обдарованого до речі, що становить культурну цінність, ця річ мо-

же бути знищена або істотно пошкоджена». У даному формулюванні залиша-

ється невизначеність: чи стосується це право дарувальника тільки рухомих 

предметів, чи також поширюється і на нерухомі. Наприклад, розглядаючи 

спір про розірвання договору дарування квартири (нерухомого об’єкта), Апе-

ляційний суд Запорізької області в ухвалі45 від 06.12.2012 у справі № 22 ц 

4788/12 спростував статус квартири як культурної цінності посиланням на 

визначення культурної цінності, наведене у ст. 1 ЗУ [174], хоча із контексту 

цього визначення (наведеного переліку) слідує розуміння «культурних цін-

ностей» як рухомих речей. 

Особливості забезпечення доступу до об’єктів культурної спадщини та 

                                                 
45http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/49159850. 
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їх охорони розглянуті у підрозділі 4.2 цієї роботи, а культурних цінностей – у 

підрозділі 4.3 цієї роботи. 

Найбільш дієвим способом охорони прав фізичних та/або юридичних 

осіб є судовий контроль. Така ефективність судів пов’язана, перш за все, з 

тим, що суди є відносно незалежною гілкою влади, зокрема, від органів 

державної влади та/або місцевого самоврядування, тому з високою долею 

ймовірності можуть вирішувати спори об’єктивно і неупереджено. 

Особливості судових спорів у сфері захисту культурних прав громадян 

розглядалися автором у її кандидатській дисертації [1076, с. 120, 171-179, 

413-414], а також у її статтях [1044, 1093, 1115,1116, 1117, 1121, 1122]. 

Право на звернення до суду є фундаментальним правом на захист прав 

у демократичній державі. Стаття 55 Конституції визначає, що права і свободи 

людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, ор-

ганів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. У ч. 1 ст. 91 

ЦКУ передбачено, що юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та 

обов’язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за сво-

єю природою можуть належати лише людині. Тобто конституційні гарантії 

на звернення до суду поширюються як на фізичних, так і на юридичних осіб. 

Зокрема, М.І. Козюбра підтримує позицію, згідно з якою юридичне право – 

це «інституційне право на рішення суду» [596, с. 25]. У свою чергу, С. Шев-

чук [1010, с. 56] зазначає, що,починаючи з класичної роботи американського 

адвоката В. Гохфельда [1144], «право» розглядається як «право позову» до 

того суб'єкта, який заважає реалізації цього права, тобто це право покладає на 

відповідного суб'єкта кореспондуючий обов'язок або зобов'язання не заважа-

ти у його реалізації.  

Як зазначається в Рекомендаціях Комітету міністрів РЄ Rec (2004) 20 

від 15.12.2004 «Щодо судового перегляду адміністративних актів» [123], всі 

адміністративні акти підлягають судовому перегляду. При цьому під адмініс-

тративними актами розуміються правові акти – як індивідуальні, так і норма-
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тивні – та дії або бездіяльність. 

З метою спеціалізації судів у сфері захисту прав осіб приватного права 

у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку СВП в Україні 

створена система адміністративного судочинства на підставі прийнятого 

06.07.2005  

КАСУ. Як зазначалося в пояснювальній записці до проекту Кодексу (в прое-

кті він називався як Адміністративний процесуальний кодекс України), за-

провадження адміністративного судочинства зумовлене правовою природою 

публічно-правових спорів, де громадянину протистоїть потужний адмініст-

ративний апарат. Судове провадження у таких справах має здійснюватися на 

дещо інших засадах, ніж у цивільних судах46. Тобто автори законопроекту 

чітко зазначали, що справи адміністративної юрисдикції – це справи у публі-

чно-правових спорах у сфері державного управління та місцевого самовряду-

вання. Оскільки державне управління та місцеве самоврядування реалізують 

спеціальні суб’єкти – СВП, видавалося, що критерієм віднесення справ до 

адміністративної юрисдикції є участь у справі як хоча б однієї зі сторін СВП. 

Наразі в демократичних країнах прийнято вважати, що судовий захист 

прав у спорах за участю СВП (публічно-правових спорах) найбільш ефектив-

но здійснюється в межах адміністративної юстиції, що, зокрема, підтвердже-

но у рішенні ЄСПЛ у справі «Кресс проти Франції» ([770, с. 9], див. також 

підрозділ 1.4 цієї роботи). Органи адміністративної юстиції повинні забезпе-

чувати розгляд спору про адміністративне право, викликаного конфліктними 

правовідносинами у сфері виконавчої влади чи місцевого самоврядування, 

тобто пов'язаного з результатами управлінської діяльності щодо забезпечен-

ня реалізації та захисту прав і свобод громадян [710, с. 28]. Відповідальність 

публічної адміністрації за неправомірні дії або бездіяльність реалізується в 

межах адміністративного судочинства адміністративними судами [603, с. 37]. 

Одночасно здійснюється захист прав суб'єктів суспільства (індивідуальних і 

колективних). Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 2 КАСУ, завданням адміністративно-

                                                 
46http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=12720. 
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го судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інте-

ресів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з 

боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх поса-

дових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управ-

лінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делего-

ваних повноважень. Деякі автори наполягають на тому, що публічні спори 

повинні розглядатися виключно в межах спеціальних (адміністративних) су-

дів [804, с. 217]. Однак в умовах сучасного процесуального законодавства 

України чітке відмежування справ адміністративної юрисдикції від інших 

юрисдикцій не видається можливим. Так, за даними [887, с. 6], ВСУ скасував 

і закрив провадження з мотивів неправильного визначення підсудності у 21 

% з усіх розглянутих адміністративних справ – у 2007 р. та 24 % – у 2008 р. 

На гостроту та невирішеність проблеми визначення адміністративної юрис-

дикції вказували адміністративісти В.М. Бевзенко [347; 348], Л.М. Бєлкін 

[363], Т.О. Коломоєць [601], О.М. Пасенюк [780], М.І. Смокович [887] та де-

які інші. При цьому спеціалісти, перш за все, у галузі господарського права 

вважають, що, наприклад, відносини щодо розпорядження власністю є при-

ватноправовими, навіть незважаючи на те, що в них беруть участь СВП[522, 

908, 909, 991]. Часто судова практика йшла саме таким шляхом. 

Виходячи з предмета дослідження цієї роботи, ми не ставимо за мету 

вирішення проблеми розмежування компетенції судів: адміністративних, з 

одного боку, та господарських чи цивільних, з іншого. Достатньо визнати, 

що в умовах сучасного процесуального законодавства України публічні спо-

ри, в тому числі пов’язані з охороною культурної спадщини та захисту інших 

культурних прав, практично вирішуються за межами адміністративних судів, 

на що нами зверталася увага, зокрема, у роботі [1115]. Адміністративна юс-

тиція може існувати в різноманітних організаційних формах, а тому зводити 

її виключно до функціонування системи незалежних адміністративних судів 

(тобто до адміністративного судочинства) є помилковим [1023, с. 12]. Більше 

того, в умовах українського судочинства близькі за суттю спори перетина-
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ються в різних системах судочинства. Тому необхідно розглянути публічно-

правовий статус тих спорів, які, в силу неможливості надійного розмежуван-

ня, потрапляють у сферу розгляду іншого, ніж адміністративне, судочинства. 

Зазначені проблеми мають пряме відношення до спорів в сфері культу-

рних прав. Так, гострими є питання передачі земельних ділянок під забудову 

в межах пам'ятки археології, в охоронних зонах пам’яток історії, в паркових 

зонах, в межах природно-заповідного фонду України тощо. Сюди ж прими-

кають і питання перепрофілювання (виселення) з приміщень закладів куль-

тури. Деякі приклади відповідних судових рішень наведені у дод. Б.55. 

Так, в ухвалі ВАСУ від 13.06.2006 № 1-827/05 (рядок 2 дод. Б.55) підт-

римана позиція археологічної інспекції управління культури Черкаської об-

ласної державної адміністрації щодо неможливості будівництва на земельній 

ділянці, на якій розташована комплексна пам'ятка археології – поселення за-

рубинецької культури, городище XIV-XVII ст. та культурний шар пізньосе-

редньовічних Черкас. 

В ухвалі ВАСУ від 09.04.2009 № К-8862/07 (рядок 6 дод. Б.55) у справі 

за позовом про визнання дій неправомірними підтримана позиція прокурату-

ри АРК та Державної служби охорони культурної спадщини щодо неможли-

вості будівництва на земельній ділянці, яка розташована в зоні охоронювано-

го ландшафту Місхорського парку, де заборонено проведення будівельних 

робіт. 

Разом із тим аналогічнуза змістом справу розглянутойу межах госпо-

дарського судочинства. Зокрема, в Постанові ВГСУ від 22.04.2009 (рядок 7 

дод. Б.55) за позовом про визнання недійсним рішення підтримана позиція 

природоохоронного прокурора щодо неприпустимості передачі в довгостро-

кову оренду під будівництво земельної ділянки  Лівадійського парку, землі 

якого є пам'яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значен-

ня. 

У справі № 36/116 (рядок 8 дод. Б.55) за позовом про визнання недійс-

ним рішення ВГСУ підтримав позицію заступника прокурора міста Києва та 
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Головного управління освіти і науки Київської міської ради щодо неприпус-

тимості вилучення майна, в тому числі і з метою приватизації, яке знаходить-

ся в користуванні позашкільного навчального закладу. 

Слід, правда, зазначити, що в рішенні КСУ від 01.04.2010 № 10-рп/2010 

визначено, що до публічно-правових спорів, на які поширюється юрисдикція 

адміністративних судів, належать і земельні спори фізичних чи юридичних 

осіб з органом місцевого самоврядування як СВП, пов'язані з оскарженням 

його рішень, дій чи бездіяльності. Однак стосовно розпорядження майном 

аналогічні рішення не приймалися. Отже, внесено ще більшу плутанину в 

описувані правовідносини. 

Таким чином, слід визнати, що спори, які за своєю суттю носять публі-

чно-правовий характер, в тому числі пов’язані з охороною культурної спад-

щини та захисту інших культурних прав, практично вирішуються за межами 

адміністративних судів. Публічність такого роду спорів пояснюється тим, 

що, як неодноразово наголошувалося вище, охорона культурних прав має 

публічний інтерес. Натомість, як зазначає Т.О. Коломоєць, наявність публіч-

ного інтересу є ключовою ознакою публічного права [601, с. 374]. З іншого 

боку, В.Б. Авер’янов вказує, що об’єктивним критерієм виокремлення з маси 

суспільних відносин тих, що складають саме предмет адміністративного пра-

ва, правильно вважати саме обов’язкову наявність в цих відносинах особли-

вого суб’єкта – тобто такого, у якому уособлюється так звана «публічна ад-

міністрація» – у вигляді державних органів виконавчої влади або виконавчих 

органів місцевого самоврядування. Адміністративне право регулює взаємо-

відносини між вищезазначеними органами та приватними особами щодо за-

безпечення необхідних умов для ефективної реалізації належних приватним 

особам прав, свобод і законних інтересів [498, с. 29]. Так, В.М. Бевзенко [348, 

с. 5] наголошує, що у конкретних публічно-правових відносинах суцільного 

підпорядкування волі суб’єкта владно-публічних повноважень не існує, про-

те у разі вступу із цим суб’єктом у правовідносини публічного характеру на 

зацікавлену особу (фізичну або юридичну) покладається обов’язок дотриму-
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ватися встановлених нормами права певних правил поведінки; крім того, че-

рез публічно-правові відносини здійснюється державне регулювання. У свою 

чергу, В.К. Колпаков зазначає [604], що публічний інтерес – це інтерес соціа-

льної спільності, що визнаний, задоволений державою. Визнання публічності 

інтересу здійснюється шляхом його правового (юридичного) забезпечення 

(фіксації в нормах і встановленні механізму реалізації) [604, с. 31]. Як слідує 

з міркувань, наведених вище з приводу захисту культурних прав, проблеми 

забезпечення доступу до культурних цінностей або охорони культурної спа-

дщини становлять публічний інтерес, хоча б з огляду на те, що такі інтереси 

закріплені в Конституції та законах України. В цьому сенсі слушною вида-

ється думка спеціалістів у галузі адміністративного права, зокрема тодішньо-

го Голови ВАС О. Пасенюка [780, с. 4], які вважають, що оскільки в названих 

відносинах фактичні власники – це держава та/або територіальна громада, то 

владні органи та їх посадові особи є лише відповідні представники, а відтак 

статус таких представників є виключно публічно-правовим. Крім того, О. 

Пасенюк [780] зазначає, що при здійсненні своїх цивільних прав держава (те-

риторіальна громада) зобов'язана утримуватися від дій, які могли б порушити 

права, в тому числі й публічні, інших осіб. Як власник територіальна громада 

може, наприклад, продати будівлю, де знаходиться комунальний медичний 

заклад, але це буде суперечити загальному (публічному) інтересу всіх членів 

цієї громади щодо користування таким медичним закладом, що породжує 

право вимагати, щоб цей заклад не було ліквідовано [780, с. 4]. Аналогічна 

ситуація складається йу сфері культурних прав, як, наприклад, у випадку, ко-

ли Київська міська рада підготувала рішення про виселення з приміщень в 

центрі Києва Всеукраїнського державного спеціалізованого видавництва 

«Українська енциклопедія» ім. М.Бажана, редакції дитячого журналу «Соня-

шник», пошуково-видавничого агентства «Книга пам’яті України», головної 

редакції Зводу пам’яток історії та культури (2009 р.) [556, 1118] (див. також 

підрозділ 2.3 цієї роботи). Якщо послідовно виходити з того, що держава – це 

особлива організація всього суспільства, що реалізує публічні функції, то і 
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відносини щодо державного (аналогічно, і комунального) майна є публічни-

ми, участь такого майна в цивільному обороті ніяк не може бути правилом, а 

має розглядатися як виняток [969, с. 12-13]. 

Наприклад, Положенням публічного будівельного права Німеччини ви-

значено певну відстань будинку, що зводиться, від меж із сусідом. Це слугу-

ватиме публічним інтересам, зокрема запобіганню тому, щоб на випадок по-

жежі вогонь перекидався з будинку на будинок. Одночасно, додержання цьо-

го положення про відстань захищає також індивідуальні інтереси сусіда – «не 

варто стикатися надто тісно». Ще один приклад – з галузі безпеки промисло-

вих установок. Коли в законі зазначено, що «експлуатація промислової уста-

новки має бути надійною», то це слугує, у першу чергу, громадським, тобто 

публічним інтересам. Одночасно це положення захищає й індивідуальні інте-

реси мешканців сусідніх будинків, зокрема від можливої небезпеки. Отже, за 

суб'єктивно-публічним правом захищений в такий спосіб громадянин може 

вимагати від адміністративного органу додержання цього положення, у тому 

числі через адміністративний суд [1018, с. 43]. Тобто, за законодавством Ні-

меччини, порушення адміністративними органами законодавства щодо роз-

порядження землею становить публічний інтерес. 

Про публічний характер такого роду спорів, незалежно від виду судо-

чинства, де такий спір розглядаються, свідчить також те, що згідно зі ст. 2 

ГПКУ господарський суд порушує справи за позовними заявами, зокрема 

прокурорів та їх заступників, які звертаються до господарського суду в інте-

ресах держави. Але позов «в інтересах держави» є визнанням публічно-

правового характеру спору. 

Висновки про публічний характер справ мають і практичне значення. 

Так, принциповим є те, що згідно з ч. 1 ст. 19 Конституції України правовий 

порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може 

бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Навпаки, 

згідно з  ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підс-
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таві, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та за-

конами України. Отже, розглядаючи спір за участю СВП, і господарський чи 

цивільний суд повинен враховувати відмінність конституційних статусів пу-

блічного і приватного суб’єктів. Наприклад, у ч. 2 ст. 200 АПК РФ [275] 

(аналог українського ГПКУ) передбачено презумпцію вини СВП (аналог ч. 2 

ст. 71 КАСУ), відповідно до якої (презумпції) обов’язок доказування право-

мірності дій СВП покладається на вказано СВП. 

Вище також неодноразово зазначалося, що культурні права не завжди є 

індивідуальними правами, тобто відповідні гарантії захисту прав діють не на 

користь одного конкретного учасника правовідносин, а на користь суспільст-

ва або його певної частини [1076, с. 67]. Це вимагає розроблення особливих 

механізмів їх захисту. Серед таких проблем можна визначити проблему захи-

сту колективних інтересів, коли акт СВП стосується великої кількості неви-

значеного кола осіб [358; 359; 363, с. 342-346]. Так, у наведеному вище прик-

ладі О. Пасенюка [780, с. 4] із запереченням проти закриття медичного за-

кладу виникає питання, хто саме буде юридично заперечувати. Слушно при-

пустити, що це міг би бути відповідний орган самоорганізації населення (ст. 

14 ЗУ [162]), але питання такого захисту колективних інтересів процесуаль-

ним законодавством не передбачено. У роботі [418] низька ефективність ін-

ститутів громадянського суспільства пов’язується саме з їх обмеженим дос-

тупом до судів. 

Водночас, Рекомендаціями Комітету міністрів РЄ № Rec (2004) 20 [123, 

с. 554]) передбачено державам-членам вивчити можливості щодо надання 

доступу до судового перегляду також об'єднанням громадян чи іншим осо-

бам і організаціям, уповноваженим здійснювати захист колективних інте-

ресів або інтересів громади. За змістом ч. 2 ст. 5 Конвенції [45], недержавні 

організації, які сприяють охороні навколишнього середовища та відповіда-

ють вимогам національного законодавства, вважаються такими, що мають 

зацікавленість у питаннях щодо навколишнього середовища. Отже, у розу-

мінні Конвенції зацікавленою необов’язково буде тільки та особа, яка корис-
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тується водою із отруєної річки. У роботах [363, с. 342-346; 375, с. 109-118; 

412, с. 433; 938, с. 3] обґрунтовано необхідність у розробленні конструкції 

групового позову (про захист невизначеного кола осіб) та побічних позовів 

(позови акціонерів та інвесторів по захисту прав та інтересів акціонерних то-

вариств та інвестиційних фондів). При цьому останню пропозицію було реа-

лізовано ЗУ [205], коли було вирішено надати право на подачу позову в інте-

ресах акціонерного товариства акціонерам, які у сукупності володіють 10% 

голосів. Як визначає В.М. Бевзенко [348],необхідною є участь в адміністра-

тивному судочинстві об’єднань громадян. Так, ЗУ «Про культуру» [200] міс-

тить Розділ VII «Участь громадськості у розвитку сфери культури», де міс-

титься, зокрема, стаття 31, відповідно до якої громадські організації (профе-

сійні спілки, творчі спілки, товариства, фонди, асоціації тощо) беруть участь 

у реалізації державної політики у сфері культури відповідно до законодавст-

ва. Отже, стаття повинна бути доповнена положенням, аналогічним ч. 2 ст. 5 

Конвенції [45], що такі громадські організації, які сприяють охороні культур-

ної спадщини, вважаються такими, що мають зацікавленість у питаннях щодо 

такої охорони. 

 

 

4.2. Адміністративно-правова охорона права на доступ до нерухомої  

культурної спадщини: практика реалізації та європейський досвід 

 

У підрозділі 4.1 цієї роботи розглянуто загальні теоретичні засади ад-

міністративно-правового забезпечення доступу до культурних надбань. Вод-

ночас зазначалися певні розбіжності у способах вирішення такого роду за-

вдань щодо об’єктів нерухомої культурної спадщини чи об’єктів рухомих 

культурних цінностей. У даному підрозділі розглядається проблематика що-

до забезпечення права на доступ до нерухомої культурної спадщини в кон-

тексті міжнародного досвіду. 

Слід зазначити, що на даний момент видано велику кількість робіт з 
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питань міжнародно-правової охорони культурної спадщини [306, 307, 411, 

678, 696, 697, 713, 714, 803, 822, 959 та ін.]. Наукові здобутки, які містяться у 

даних працях, вносять вагомий внесок у формування уявлень про міжнарод-

не право охорони культурної спадщини і мають велике значення для усвідо-

млення ролі міжнародного культуроохоронного права у правовому регулю-

ванні охорони культурної спадщини в Україні. Однак питання про те, як ці 

міжнародні акти впливають (чи повинні впливати) на практичні аспекти ку-

льтуроохоронної діяльності в Україні (тобто практично те, що складає сут-

ність публічного адміністрування та адміністративного права), системно не 

досліджувалися. В цьому сенсі, як правильно зазначає С.С. Птуха, попри пе-

вну імплементацію, наприклад, конвенційних норм РЄ культуроохоронної 

спрямованості у законодавство України, особливої актуальності набуває за-

безпечення належного рівня охорони та використання об’єктів культурної 

спадщини на практиці [822].  

З історичної точки зору, правова охорона культурного надбання, особ-

ливо в його нерухомій частині, – це здебільшого західна правова традиція. 

Так, основоположник пам’яткоохоронного руху М.К. Реріх у статті [830] 

(1903 р.) щодо збереження нерухомої культурної спадщини у Росії, за його 

власним висновком, дав «невтішну картину справи старовини російської». 

Свою ідею укладання Пакту про збереження культурного надбання у період 

воєнних дій М.К. Реріх зміг реалізувати тільки у Європі та США. Проект тек-

сту задуманого документа розробили французькі юристи Г.Г. Шклявер і А.Ж. 

де ла Прадель [778]. Договір був попередньо схвалений 16.12.1933 всіма 

державами, представленими на 7-й Міжнародній конференції американських 

держав (Монтевідео), та підписаний 15.04.1935 у Вашингтоні 21-єю держа-

вою Панамериканського Союзу [14; 778]. Метою цього Пакту визнано захис-

тити в час будь-якої небезпеки всі державні та приватні нерухомі пам'ятки, 

що становлять «культурну скарбницю народів» [14]. 

У 1939 р. уряди Бельгії, Іспанії, США, Греції та Нідерландів під егідою 

Ліги Націй випустили проект Декларації і проект Міжнародної Конвенції про 
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захист пам'ятників і творів мистецтва під час війни. Як і Пакт Реріха, ці зу-

силля Ліги Націй швидко зійшли нанівець з початком Другої світової війни 

[571]. 

Руйнування і мародерство Другої світової війни спонукало у 1948 р. 

уряд Нідерландів знову підняти (тепер у новоствореній організації – 

ЮНЕСКО) питання про необхідність прийняття Конвенції про захист куль-

турних об'єктів. Зусиллями ЮНЕСКО розроблена та підписана Гаазька кон-

венція [19] (1954 р.), покликана усунути недоробки всіх попередніх міжнаро-

дних договорів [778; 571]. 

У 1954 р. була прийнята Європейська культурна конвенція [20] (СРСР 

приєднався до неї тільки 21.02.1991, тобто у ході перебудовних процесів), в 

якій вперше втілено концепцію охорони національних культурних надбань як 

спільного надбання Європи. Зокрема, у ст. 1 цієї Конвенції зазначається, що 

кожна Договірна Сторона вживає відповідних заходів для збереження свого 

національного внеску до загальної культурної спадщини Європи і сприяння 

його збільшенню. У ст. 5 цієї Конвенції встановлюється, що кожна Договірна 

Сторона розглядає предмети, які мають культурну цінність для Європи і які 

передаються під її нагляд, як складову частину загальної культурної спадщи-

ни Європи, вживає відповідних заходів для їхнього збереження і забезпечує 

розумний доступ до них. 

Згодом концепція загальної спадщини була втілена у Конвенції 

ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 1972 р. 

[27], у п. 1 ст. 6 якої зазначалося, що… Держави-сторони цієї Конвенції ви-

знають, що належна їм спадщина є загальною спадщиною людства, для охо-

рони якої все міжнародне співтовариство зобов'язане співробітничати. 

У п. 34 Документа Краківського симпозіуму з питань культурної спад-

щини держав-учасниць ОБСЄ [99] також наголошується, що збереження ста-

тусу пам'яток і пам'ятних місць, хоч би де вони знаходились, є невід'ємною 

частиною спільних зусиль у рамках ОБСЄ щодо збереження спільної культу-

рної спадщини. 
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На даний момент Україна приєдналася до низки міжнародних Конвен-

цій (чи ратифікувала їх), які спричиняють для країни певні обов’язки в кон-

тексті охорони спільної культурної спадщини. Ці Конвенції, а також обсяг 

(об’єкти) охорони, що надаються ними, наведені у дод. Б.53. Розглянемо де-

які проблемні питання реалізації в Україні конвенційних вимог у сфері охо-

рони культурної спадщини. Ці питання досліджувалися автором у її статтях 

[1038, 1062, 1085, 1093, 1095, 1097, 1098, 1103, 1104, 1118]. Порівняння фак-

тичної української практики з вимогами аналізованих міжнародних актів 

(дод. Б.53) свідчить про таке. 

1. Згідно зі ст. 4 Конвенції про охорону архітектурної спадщини Євро-

пи [32] кожна Сторона Конвенції зобов'язується: запровадити відповідні кон-

трольні i дозвільні процедури, необхідні для правової охорони об’єктів архі-

тектурної спадщини; запобігати спотворенню, руйнуванню або знищенню 

об’єктів спадщини, що охороняються, а також зміні функціонально прив'яза-

ної до них території. Аналогічні вимоги містяться і в Рекомендаціях 

ЮНЕСКО [103]. Натомість в Україні не забезпечується надійного виконання 

цих вимог. Класичним прикладом таких порушень є видача дозволів на буді-

вництво в буферній зоні Лаври і Софії Київській. Так, ЮНЕСКО попередила 

Україну про те, що може розпочати процес занесення Києво-Печерської лав-

ри і Софії Київської у «список під загрозою» [573]. Зокрема, місія ЮНЕСКО 

рекомендувала ввести мораторій на вже заплановане будівництво: забудова 

навколо території земляних валів «Мистецького арсеналу», готельного ком-

плексу біля Церкви Спаса на Берестові, інших об'єктів у буферних зонах па-

м'яток історії [1118]. 

У 2010 р. експерти ЮНЕСКО мали серйозні претензії до збереження 

центру Львова [636]. Зокрема, у Рішенні 34-го засідання (25.07-03.08.2010) 

Комітету збереження світової спадщини висловлена стурбованість з приводу 

загального стану збереження історичної забудови, зокрема серйозних змін у 

міській забудові та значної загрози видатним світовим цінностям, цілісності 

та автентичності історичних будівель; сформулював вимогу до органів дер-
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жавної та міської влади негайно призупинити усі будівельні проекти, зокрема 

проект на Цитаделі та на колишньому монастирі францисканок, які можуть 

зашкодити збереженню цих цінностей. 

2. Виділення землі під забудову в охоронюваних зонах пам'яток історії. 

Так, Постановою ВГСУ від 17.03.2009 у справі № 16/201 (див. дод. Б.55, ря-

док 5) скасований пункт 1 рішення Київської міської ради від 10.07.2003 № 

638-5/798 щодо надання в оренду земельної ділянки під будівництво. Він 

скасований з тих мотивів, що спірна земельна ділянка знаходиться на терито-

рії охоронної зони пам'ятки історії національного значення – комплексу са-

диби Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, де також знахо-

диться «могила академіка О.О. Богомольця», на якій забороняється здійсню-

вати будь-яке будівництво. 

3. В Україні не забезпечується належний контроль за схоронністю 

пам’яток культури, які знаходяться в приватній власності, хоча, згідно зі ст. 4 

Конвенції [32], держава повинна контролювати стан навіть тих об’єктів куль-

турної спадщини, які знаходяться в приватній власності. Водночас саме 

об’єкти культурної спадщини, які потрапили в приватні руки, знаходяться в 

занедбаному стані, а держава не застосовує при цьому передбачених закона-

ми і міжнародними актами заходів. 

Згідно з пп. «c», «d» ст. 4 Конвенції [32] сторона зобов'язується запро-

вадити законодавство, яке дозволяє державним органам вимагати від власни-

ка об'єкта архітектурної спадщини, що охороняється, здійснювати необхідні 

роботи або виконувати такі роботи самим, якщо власник не може їх викона-

ти; дозволяє примусове відчуження об’єктів архітектурної спадщини, що 

знаходяться під охороною. Згідно зі ст. 21 ЗУ [177], якщо в результаті дій або 

бездіяльності власника пам’ятки історії та культури їй загрожує пошкоджен-

ня або знищення, і власник пам’ятки історії та культури не вживе заходів 

щодо її збереження,… суд за позовом державного органу з питань охорони 

пам’яток історії та культури може постановити рішення про її викуп. 

Отже, держава є відповідальною і за об’єкти культурної спадщини при-
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ватної власності. У цьому контексті автором проведені власні натурні дослі-

дження стану збереженості пам’яток історії, культури та архітектури у м. Ки-

єві. Приклади пам’яток, які, попри встановлені на них охоронні дошки, зна-

ходяться у вкрай занедбаному стані, точніше – відверто руйнуються, наведені 

у дод. В.4. 

Водночас, щоб не створювалося враження уривчастості наведених при-

кладів, згадаємо публікації на дані теми інших авторів [829, 837, 847]. Так, у 

статті [837] згадується про 9 приватних будівель, які руйнуються з вини їх 

власників. У публікації [829] стверджується, що, за найскромнішими підра-

хунками, за 15 років (2001-2015 рр.) з лиця столиці було стерто понад 50 ар-

хітектурних шедеврів (див. дод. Б.56). У статті [847] стверджується, що таких 

пам’яток сотні, якщо не тисячі, як, наприклад, будинок винахідника верто-

льотів І. Сікорського, Ярославів Вал, 15. Наголошується, що такі випадки яв-

но недбалого ставлення до пам’яток свідчать про умисне прагнення позбав-

лення пам’яток їх статусу у зв’язку із нібито втратою автентичності [847]. 

4. Руйнування нерухомих пам'яток археології. Згідно зі ст. 2 Європей-

ської конвенції про охорону археологічної спадщини [39] кожна Сторона зо-

бов'язується запровадити за допомогою  чинних у відповідній державі проце-

дур правову систему охорони археологічної спадщини. Натомість в Україні 

стан збереженняпам'яток археології є вкрай негативним [903, с. 589].  

Значної шкоди археологічним пам’яткам завдають також незаконні ро-

зкопки («чорна» археологія) [316]. Однак ефективних засобів боротьби з нею 

в Україні не виробили, тим більше, що навіть можновладці відкрито заявля-

ють про інтерес до колекціонування старожитностей. Дуже багато колекціо-

нерів вкладають у археологічні пам’ятки кошти і роблять це зовсім не з пат-

ріотичних міркувань. Це просто один з видів бізнесу. Попри заборони (див. 

підрозділ 4.3 цієї роботи), митники якимось чином пропускають цінності за 

кордон. Відтак, археологічні пам’ятки з’являються на аукціонах [745] чи ви-

ставках [994] інших країн. Виникає питання: як вони змогли перетнути укра-

їнський кордон? Спеціалісти також звертають увагу на те, що легальні нау-
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кові розкопки держава практично не фінансує, а «чорні археологи» оснащені 

набагато краще справжніх дослідників [447, 635, 828]. При цьому у реаліях 

України правоохоронні органи нерідко самі «кришують» нелегальний архео-

логічний бізнес: це визнає МВС [635]. 

Масові загрози археологічній спадщині створює процес розпаювання 

земель сільськогосподарського призначення, внаслідок якого пам'ятки архео-

логії потрапляють у приватні руки, хоча за законом можуть перебувати лише 

у державній власності. Над цими об’єктами нависла загроза знищення. 

Ще однією причиною руйнації археологічної спадщини є ігнорування 

вимог захисту архітектурної спадщини при здійсненні будівельних робіт. 

Чиновники «заплющують очі» на неузгоджені будівельні роботи на 

пам’ятках археології, історичних населених пунктах без погодження архео-

логів. Все нищать бульдозерами. Масово знищувалися кургани під час будів-

ництва автобану Київ-Одеса. Важко контролювати приватних забудовників, 

які на пам’ятці архітектури мають садибу, і знаючи, що там не можна нічого 

робити, таки роблять [746]. 

У цьому сенсі усталеною європейською традицією є музеєфікація та 

збереження археологічних об’єктів in situ, тобто безпосередньо на місці роз-

копок і виявлення унікальних знахідок, у тому числі шляхом створення пі-

дземних музеїв, які, з одного боку, не заважають функціонуванню сучасних 

міських систем, а з іншого боку – дозволяють відтворити історичне середо-

вище. Такими є археологічні розкопки «Античний комплекс "Сердика"» під 

центральною частиною Софії (дод. В.5), Музей історії Барселони (дод. В.6, 

а), підземний музей у Кракові (дод. В.6, б) та деякі інші. Натомість, як зазна-

чається у статті [446], в Україні ідея створення підземного музею в районі 

Поштової та Контрактової площ м. Києва так і не була реалізована,як і анало-

гічна ідея 40 років потому щодо музеєфікації Старокиївської гори й фунда-

ментів Десятинної церкви. 

Недбале ставлення до археологічної спадщини в Україні суперечить 

міжнародним зобов’язанням країни. Так, згідно зі ст. 3 Конвенції [39] для 
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збереження археологічної спадщини і забезпечення наукового значення ар-

хеологічних дослідницьких робіт кожна Сторона зобов’язується: застосову-

вати процедури видання дозволів на розкопки та інші види археологічної дія-

льності та здійснення нагляду за ними таким чином, щоб запобігати будь-

яким несанкціонованим розкопкам або вилученню об’єктів археологічної 

спадщини. 

Варто, очевидно, зважити на те, що численні пам’ятки археології важко 

охороняти від «діяльності» «чорних» археологів. Отже, необхідно запровади-

ти ситуацію, коли легальний обіг незаконно викопаних цінностей буде немо-

жливий. Так, формально згідно з п. 1.2 Правил торгівлі антикварними речами 

[268], забороняється приймати на комісію та продавати через спеціалізовані 

комісійні магазини, а також на аукціонах предмети та їх фрагменти, що оде-

ржані в результаті археологічних розкопок. Однак практично за дотриманням 

цієї норми ніхто не слідкує. З іншого боку, при жорсткому контролі за лега-

льним обігом торгівля культурними цінностями відійде у тінь. Для запобі-

гання цьому необхідно запровадити норму, за якою не можуть прийматися 

для експонування на виставках та/або вивозитися за кордон об’єкти культур-

них цінностей, стосовно яких немає документальних доказів легальності їх 

придбання. 

5. В Україні абсолютизується орієнтація на охорону саме зареєстрова-

них нерухомих пам’яток культури. Такий підхід провокує власників пам’яток 

навмисно доводити їх до стану руйнування, щоб вилучити їх із реєстрів 

пам’яток і таким чином добитися легітимного права їх знесення [847]. В 

окремих випадках пам’ятки руйнуються спеціально, наприклад підпалюють-

ся. Так, наприклад, в травні 2008 р. розправилися з будинком архітектора Ф. 

Олтаржевського, зведеним в кінці 19 ст., за адресою: Лютеранська, 32. Він 

горів цілих три рази: в квітні 2006 р., лютому 2007 р., травні 2008 р. (дод.В.7) 

[847]. Серед об’єктів, перелічених у дод. Б.56, типовим прикладом позбав-

лення статусу пам’ятки у корисних інтересах є Гостинний двір на Контракто-

вій площі, 4 (бувший охоронний номер 872), багато об’єктів піддавалися під-
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палам. 

Насправді така практика орієнтації на охорону саме зареєстрованих 

пам’яток не відповідає західній правовій традиції. На цьому наголошується, 

зокрема, у в Рекомендації ЮНЕСКО [103]. Згідно з п. 2 розділу 1 Рекоменда-

ції (цитується міжнародно-правовий акт), «термін "культурні цінності" охоп-

лює не тільки виявлені й зареєстровані архітектурні, археологічні та історич-

ні місцевості й споруди, а й незареєстровані залишки минулого, а також су-

часні місцевості й споруди, що мають мистецьке значення». В Рекомендації 

неодноразово наголошується на необхідності створення системи охорони 

тимчасово незареєстрованих пам’яток. Так, згідно з з п. 4 розділу 2 Рекомен-

дації (цитується міжнародно-правовий акт) «варто мати охоронні описи важ-

ливих культурних цінностей, незалежно від того, зареєстровані вони чи ні. 

Там, де подібні описи відсутні, під час їх складання необхідно звернути осо-

бливу увагу на ретельне обстеження культурних цінностей у районах, де по-

дібним цінностям загрожує небезпека внаслідок проведення громадських чи 

приватних робіт». 

Відповідно до п. 8 розділу 2 Рекомендації визнано неприпустимими си-

туації, коли: a) проекти розвитку чи реконструкції міст, при здійсненні яких 

хоч і зберігаються зареєстровані пам'ятки, іноді зносяться менш важливі спо-

руди, внаслідок чого знищуються історичні зв'язки і середовище історичних 

кварталів; b) аналогічні проекти, за яких традиційні архітектурні ансамблі, 

що мають у цілому значення культурних пам'яток, можуть підлягати знесен-

ню через відсутність зареєстрованих пам'яток. 

6. Чинні міжнародні конвенції вимагають унеможливити спотворення 

об’єктів архітектурної спадщини. Згідно з ч. 2 ст. 4 Конвенції [32] кожна 

Сторона зобов'язується: запобігати спотворенню, руйнуванню або знищенню 

об'єктів спадщини, що охороняються. З цією метою кожна Сторона зобов'я-

зується запровадити… законодавство, яке: вимагає подання до відповідного 

компетентного органу будь-якого плану зруйнування або зміни вигляду па-

м'яток, що вже охороняються або щодо яких здійснюється процедура забез-
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печення охорони, а також будь-якого плану зміни функціонально прив'язаної 

до них території. 

Однак в Україні безконтрольно перебудовуються пам’ятки архітектури. 

Зокрема, щодо пам’яток м. Львова суттєвою проблемою експерти назвали 

заміну історичних парадних дверей. Замість того, щоб реставрувати давню 

столярку, львів’яни часто просто викидають її на смітник, ставлячи натомість 

пластик, який різко дисонує з історичним середовищем (дод. В.8) [636]. 

7. Як зазначено у підрозділі 4.1 цієї роботи, об’єктом захисту культур-

ного надбання є ландшафти (див. також дод. Б.53). У такій якості ландшафти 

згадуються у «Настановах…» [127] до Конвенції [27], а найбільш цілісне мі-

жнародне регулювання передбачене у Європейській ландшафтній конвенції 

[48], до якої Україна приєдналася у 2005 р. (див. також дод. Б.16). Так, у ст. 5 

Конвенції [48] на сторони Конвенції покладений обов’язок встановлювати та 

впроваджувати ландшафтну політику, спрямовану на охорону, регулювання і 

планування ландшафту шляхом прийняття конкретних заходів, викладених у 

Конвенції. Однак попри те, що від моменту приєднання України до Конвенції 

пройшло більше 10 років (станом на 2016 р.), в Україні не створено цілісного 

законодавства щодо ландшафтної політики. Натомість у Рекомендації РЄ 

[125] Державам-членам запропоновано прийняти спеціальні нормативні акти 

щодо імплементації Конвенції [48]. Як зазначається у дисертаційному дослі-

дженні [682], у державах-членах ЄС є або спеціальні закони про ландшафти, 

або статті, розділи, глави у законодавчих актах, що разом становлять ефекти-

вну систему правової охорони ландшафтів [682, с. 16]. В Україні у 2009 р. 

народним депутатом України А. Семиногою був запропонований проект за-

кону «Про ландшафти»47, який після тривалого обговорення був відхилений у 

2012 р. У цьому законопроекті пропонувалося визначення поняття «охорона 

ландшафту» як системи правових, економічних, технічних, просвітницьких й 

інформаційних заходів тощо, спрямованих на збереження та відновлення пе-

рвинного стану і цінних характеристик ландшафтів, а також виконання 

                                                 
47http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF40E00I.html. 



332 

ландшафтом основних соціально-економічних функцій і функцій відтворення 

ресурсів та формування сприятливого для біоти та людини середовища. 

Без законодавчого закріплення такого роду понять система охорони 

ландшафтів в Україні не отримала того стану, який вимагався конвенційними 

зобов’язаннями. Характерними з цього приводу є проблеми ландшафту Укра-

їнських Карпат48: вирубка лісів, деградація ґрунтів, змінення водного режи-

му. Висновки з цього приводу можна зробити, подивившись фотопідбірку 

українських мандрівників (дод. В.9, а): з кожним роком чарівні гірські схили 

лисіють до невпізнання, дорога до гори встелена понівеченою природою і 

пеньками [949]. І це попри зобов’язання учасників, у тому числі й України, 

зафіксовані у Протоколі [55] щодо охорони та сталого розвитку Карпат, по-

силити збереження, відтворення й стале використання біологічного та ланд-

шафтного різноманіття Карпат в інтересах теперішніх і прийдешніх поколінь. 

Отже, в Україні не вирішено питання імплементації Конвенції [50]. 

Заради справедливості слід зазначити, що в середині 2016 р. зловжи-

ваннями у сфері вирубки лісів Карпат зацікавилися правоохоронні органи 

України49(дод. В.9, б). Однак без належного правового регулювання вказане 

питання охорони ландшафтів не може бути вирішене системно. 

Як неодноразово зазначалося вище, одним з ключових 

пам’яткоохоронних міжнародних документів, до якого приєдналась Україна, 

є Конвенція про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини [27]. 

Але її безпосереднє застосування іноді ускладнюється внаслідок загальності 

формулювань. За таких умов важливим у практичній діяльності є урахування 

вимог суміжних документів. 

Так, в ухвалі ВАСУ від 01.12.2010 (див. дод. Б.55, рядок 9) визначено, 

що, передавши земельну ділянку для будівництва… в охоронній зоні ансамб-

лю Софійського собору, Київська міська рада не виконала вимог Настанов 

[127], що регулюють виконання Конвенції [27], оскільки не інформувала 

                                                 
48http://studopedia.com.ua/1_342714_ekologichni-problemi-landshaftiv-ukrainskih-

karpat.html. 
49 http://24tv.ua/lutsenko_pokazav_zhahlivi_masshtabi_ekotsidu_karpat_n708230. 
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ЮНЕСКО про втручання в охоронювану зону пам’ятки. Отже, ВАСУ вирі-

шив, що Україна зв’язана не тільки положеннями безпосередньо Конвенції, 

але й виданими на її виконання актами. 

За таких умов слід врахувати, що згідно з п. 49 Розділу Е «Процедура 

можливого виключення цінностей зі Списку всесвітньої спадщини» «Наста-

нов…» [127], Секретаріат звертається за поясненнями щодо отриманої інфо-

рмації в компетентну(-ні) консультативну(-ні) організацію(-ї) – ІКОМОС 

(ICOMOS), ВСЗП50 (UICN) або ІССRОМ51. Згідно з п. 57 Розділу F «Настано-

ви щодо оцінки та розгляду пропозицій щодо включення у Список» оцінка 

індивідуальних об’єктів, запропонованих державами-учасницями для 

з’ясування їх відповідності критерію та умовам автентичності/цілісності, 

здійснюється ІКОМОС стосовно культурних цінностей чи ВСЗП стосовно 

природних цінностей чи «культурних ландшафтів». ІКОМОС та/або ВСЗП 

подають в Бюро Комітету всесвітньої спадщини доповіді про оцінку, а з ура-

хуванням рішення Бюро та додаткової інформації – підсумкову доповідь Ко-

мітету всесвітньої спадщини. Отже, «Настанови…» ЮНЕСКО визнають по-

зицію ІКОМОС такою, що є легітимним тлумаченням Конвенції [27]. 

Крім того, згідно зі ст. 49 ЗУ [177] подання про внесення пам'яток до 

Списку всесвітньої спадщини здійснює КМУ за рекомендацією ЦОВВ у сфе-

рі охорони культурної спадщини та Українського національного комітету 

ІКОМОС. Таким чином, і український законодавець визнає позицію ІКО-

МОС такою, що є легітимним тлумаченням Конвенції [27]. 

ІКОМОС є типовою міжнародною неурядовою спеціалізованою органі-

зацією, яка суттєво впливає на професійне вирішення питань охорони куль-

турної спадщини. Акти ІКОМОС являють собою так зване «м’яке» право, яке 

хоча і є формально необов’язковим для застосування, але є індикатором від-

повідності чи невідповідності прийнятих владою країни рішень вимогам 

Конвенції [27] (див. також підрозділ 1.3 цієї роботи). Статусу та актам ІКО-

                                                 
50 Всесвітній союз збереження природи і природних ресурсів. 
51 Міжнародний дослідний центр збереження і реставрації культурних цінностей – 

Римський центр. 
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МОС присвячена відносно невелика кількість досліджень: щодо статусу – 

роботи [313, 314, 816], щодо статусу актів ІКОМОС – статті автора [1041, 

1053, 1078]. 

Зокрема, на думку Г.О. Андрес [314], різноманітні нормативні акти, 

прийняті під егідою ІКОМОС, є невід’ємною складовою міжнародної і, най-

частіше, національних нормативних систем. Вони прямо чи опосередковано 

формують правовий режим культурних цінностей, визначають культурні й 

професійні норми пам’яткоохоронної справи. На них повинні орієнтуватися 

всі країни, зберігаючи свою національну спадщину [314, с. 8].  

ІКОМОС створена у 1965 р. як неурядова громадська організація, віді-

грає провідну роль у світовій пам’яткоохоронній діяльності [555]. Свою дія-

льність ІКОМОС зосереджує на вивченні та пропаганді світової культурної 

спадщини, сприяє охороні й використанню пам’яток шляхом вивчення та 

поширення досягнень охоронно-реставраційної науки і практики, розвиває 

співробітництво в розробці пам’ятко-охоронних технологій, допомагає в під-

готовці кадрів охорони і реставрації об’єктів культурної спадщини. ІКОМОС 

займається вирішенням проблем, зокрема, пов’язаних з охороною пам’яток 

мурованої архітектури, дерев’яного зодчества, історичних міст, пам’яток ар-

хеології, історичних садів і парків, наскельного мистецтва, вітражів, культу-

рного туризму тощо. Так, Г.О. Андрес [314] узагальнює такі права, що відс-

тоює ІКОМОС: право мати автентичні свідоцтва, які дає культурна спадщи-

на; право краще розуміти свою спадщину, що включає також визнання тако-

го ж права і за іншими; право вивчати та призначати використання спадщи-

ни; право брати участь у рішеннях, то впливають на спадщину та культурні 

цінності, які вона втілює; право створювати асоціації для захисту і регенера-

ції культурної спадщини [314, с. 9]. 

З часу свого заснування ІКОМОС розробила та прийняла велику кіль-

кість хартій та документів з охорони та реставрації об’єктів культурної спа-

дщини, ключові з яких разом із основним змістом наведені у дод. Б.57. У но-

рмотворчій діяльності ІКОМОС дотримується, передусім, Міжнародної хар-
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тії з охорони й реставрації нерухомих пам'яток і визначних місць (Венеціан-

ська хартія). На її розвиток ІКОМОС було прийнято низку інших хартій (дод. 

Б.57), положення яких мають у тому числі важливе значення для вирішення 

розглянутих вище питань охорони історичних пам’яток в Україні, наприклад: 

вимоги охорони не тільки пам’яток, але й оточуючого середовища (Венеціан-

ська хартія), охорони не тільки зареєстрованих пам’яток, але й нововиявле-

них або пам'яток, які ще не охороняються (Лозаннська хартія), охорони 

ландшафтів (Флорентійська хартія) тощо. Так, в ухвалі52 Київського ААС від 

21.09.2010, залишеній без змін ухвалою53 ВАСУ від 01.12.2010, зазначено, що 

з рекомендацій ІКОМОС 32 СОМ 7В.111; 32 СОМ 8В.68; 32 СОМ 8D; 33 

СОМ 7В.125 та 34 СОМ 7В.103 вбачається, що Україна не виконує взяті зо-

бов’язання щодо охорони оточуючого середовища об’єкта зі Списку всесвіт-

ньої спадщини ЮНЕСКО «Софійський собор у Києві та прилеглі монастир-

ські будівлі, Києво-Печерська лавра». 

Отже, сутність адміністративно-правового статусу актів ІКОМОС по-

лягає у тому, що положення цих актів є легітимним тлумаченням Конвенції 

ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини, а от-

же легітимним визначенням правомірності чи неправомірності прийняття 

суб’єктом публічної адміністрації організаційно-розпорядчих рішень у сфері 

охорони всесвітньої культурної та природної спадщини. 

 

 

4.3. Адміністративно-правова охорона права на доступ до рухомих 

культурних цінностей: практика реалізації та європейський досвід 

 

Як зазначено у підрозділі 4.1 цієї роботи, особливістю охорони рухо-

мих культурних цінностей є те, що їх можна вільно переміщувати у просторі. 

Це покладає на державу та осіб, у володінні яких такі цінності є, не тільки 

дбати про їх охорону від пошкоджень, але й їх збереження від несанкціоно-
                                                 

52http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/11390920. 
53http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/12633033. 



336 

ваного переміщення. З іншого боку, у контексті вимог доступу до культурних 

цінностей «збереження» повинно здійснюватися так, щоб забезпечити такий 

доступ. Отже, діалектика охорони і доступу полягає у тому, щоб забезпечити 

доступ, дотримуючись гарантій, з одного боку, цілісності і збереження рухо-

мих цінностей, а з іншого – не обмежуючи необґрунтовано можливості дос-

тупу до них. 

Як зазначається у статті [712], право на доступ до культурних ціннос-

тей надає певні можливості для суб'єктів цього права щодо обмеженого ко-

ристування матеріальними культурними цінностями, що не перебувають у 

власності таких суб’єктів. Забезпечення доступності рухомих матеріальних 

культурних цінностей ґрунтується, головним чином, на наданні послуг уста-

новами культури, що акумулюють ці цінності і забезпечують їх збереження. 

При цьому велику роль у створенні таких установ грають органи публічної 

адміністрації. 

Варто вказати, що у міжнародних культуроохоронних актах відсутні 

чіткі визначення щодо нерухомих чи рухомих культурних надбань (див. та-

кож дод. Б.53). Так, поняття «нерухомі» цінності відсутні у Конвенції [27], 

хоча пізніше у п. 25 «Настанов…» [127] згадано, що ці цінності не можуть 

«перетворитися у рухомі» (див. також підрозділ 4.1 цієї роботи). У Конвенції 

[32] використане поняття «нерухомі об’єкти», його визначення не надано, але 

до нього віднесено, за аналогією з Конвенцією [27], пам’ятки, архітектурні 

ансамблі, визначні місця. Гаазька Конвенція [19], яка увесь масив культурно-

го надбання називає культурними цінностями, відносить до них цінності, ру-

хомі або нерухомі (пп. «а» ст. 1), але не надає точного розмежування, і можна 

тільки здогадуватися, що серед об’єктів, перелічених у пп. «а» ст. 1, до «не-

рухомих» цінностей належать пам'ятники та ансамблі, а до «рухомих» – ру-

кописи, книги, колекції та їм подібні. З іншого боку, у багатьох актах, явно 

орієнтованих на рухомі культурні цінності, поняття «рухомі» та визначення 

цього поняття відсутні, автори, як правило, покладаються на перелік, як, на-

приклад, у Конвенціях [24, 31], ЗУ [174]. Натомість у Рекомендації [106] ви-
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користане поняття «рухомі культурні цінності» як «рухомі цінності» (див. 

дод. Б.53), тобто поняття «рухомі культурні цінності» визначається через 

«рухомі цінності», що в свою чергу не визначено. У Конвенції [31], орієнто-

ваній переважно на рухомі цінності, оскільки передбачені нею правопору-

шення пов’язані переважно із незаконним переміщенням культурних цінно-

стей (ст.ст. 5, 6 Конвенції), міститься також застереження, що Держави-члени 

можуть поширювати режим Конвенції і на нерухомі об’єкти (п. 2, 3 ст. 3 

Конвенції). 

Вичерпну систему поділу речей на нерухомі та рухомі в законодавстві 

України надає ЦКУ, відповідно до ст. 181 якого «до нерухомих речей (неру-

хоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розта-

шовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знеці-

нення та зміни їх призначення (п. 1). Рухомими речами є речі, які можна ві-

льно переміщувати у просторі (п. 2). Зазначені ознаки можна цілком пошири-

ти і на речі, що відносяться до предметів культурного надбання. Зокрема, 

щодо культурного надбання таке розмежування послідовно наведене у Законі 

Республіки Білорусь [278] (див. також дод. Б.53). 

Узагальнення небезпек для предметів рухомого культурного надбання 

наводиться у преамбулі Конвенції [24]: крадіжки, таємні розкопки, незаконне 

вивезення. У п. 3 Рекомендації [106] додатково зазначається пошкодження, 

деформація. Однак також приділяється велика увага і проблемі незаконного 

вивезення (п. 8). У Документі Краківського симпозіуму з питань культурної 

спадщини [99] передбачено, що Держави-учасниці робитимуть усе можливе 

для поліпшення умов зберігання вразливих матеріалів культури, таких як па-

пір, кіноплівка й запатентовані звукові матеріали, забезпечення збереження 

таких матеріалів культури (п. 23). Держави-учасниці співробітничатимуть у 

запобіганні протизаконному обігові творів культури, наприклад, розглядаючи 

питання про приєднання до відповідних міжнародних документів (п. 30). 

Найбільш детально правопорушення щодо культурних цінностей розписані у 

Конвенції [31], склад яких наведений у дод. Б.58. Розглянемо деякі небезпеки 
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таких правопорушень. 

1. З 1970 р. – моменту прийняття Конвенції [24] – міжнародна спільно-

та офіційно вважає неприйнятним неконтрольоване переміщення культурних 

цінностей через кордон. 

Так, у преамбулі Конвенції [24] наголошується, що культурні цінності є 

одним з основних елементів цивілізації і культури народів і що вони набува-

ють свою справжню цінність тільки у тому випадку, якщо точно відомі їх по-

ходження, історія і навколишнє середовище, і що незаконні ввезення, виве-

зення та передача права власності на культурні цінності завдають шкоди вза-

єморозумінню між народами. У ст. 2 Конвенції Держави-учасниці цієї Кон-

венції визнали, що незаконні ввезення, вивезення та передача права власності 

на культурні цінності є однією з головних причин збіднення культурної спа-

дщини країн походження цих цінностей… Держави-учасники зобов’язуються 

протидіяти всіма засобами, що є у їх розпорядженні, подібній практиці, ви-

корінюючи її причини, припиняючи її здійснення і допомагаючи здійснювати 

необхідне відшкодування [24]. Отже, протидія незаконному переміщенню 

культурних цінностей є міжнародним зобов’язанням України. Питання конт-

ролю вивезення-ввезення культурних цінностей, з урахуванням міжнародних 

вимог, розглядалося автором у її статтях [1039, 1064, 1065, 1082, 1089, 1090, 

1091, 1096]. 

Одним з ключових зобов’язань Держав-учасниць за Конвенцією [24] 

(крім створення спеціальних органів охорони культурних цінностей, про що 

вже згадувалося у підрозділі 2.3 цієї роботи), відповідно до ст. 6 зазначеної 

Конвенції, є встановлення відповідного свідоцтва, яким держава-експортер 

засвідчує, що вона дала дозвіл на вивезення однієї або декількох культурних 

цінностей; заборона вивезення зі своєї території культурних цінностей, до 

яких не додане вищезазначене свідоцтво [24]. Отже, виходячи з міжнародних 

правил, введення зазначеного свідоцтва є не тільки правом, але й обов’язком 

Держав. Коло цінностей, щодо яких повинен встановлюватися контроль вве-

зення-вивезення, встановлено, зокрема, у Конвенції [24], Рекомендації [106], 
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Конвенції [31], а також у ЗУ [174] (ст. 1). Порівняльний перелік таких цінно-

стей за переліченими правовими актами наведений у дод. Б.59. 

Наведене порівняння свідчить про те, що визначення поняття «культу-

рні цінності» в аналізованих актах за напрямом регулювання приблизно спів-

падають. При цьому і визначення, які встановлені у ЗУ [174], приблизно від-

повідають конвенційним. Однак, як відомо, «диявол криється у дрібницях». 

А «у дрібницях» розбіжності можуть бути настільки суттєвими, що прямо 

протилежним чином можуть змінити кваліфікацію належності чи неналежно-

сті предмета до класу «культурних цінностей». Наприклад, навіть в актах од-

ного видавника (ЮНЕСКО [24] та [106]) не вдається повністю уніфікувати 

термінологію, хоча у даному випадку це не може бути виправдано різними 

цілями регулювання, оскільки цілі ідентичні – впорядкувати та обмежити рух 

культурних цінностей через кордони. Звертає також на себе увагу той факт, 

що у Конвенції [31] взагалі виділено дві категорії культурних цінностей: ті, 

по відношенню до яких визнання правопорушень є обов’язковим, та ті, по 

відношенню до яких визнання правопорушення визнаються факультативно 

(див. примітку до дод. Б.59). 

Що стосується регулювання за ЗУ [174], то, як показує аналіз, передба-

чений у ньому перелік незадовільно пристосований для практичної діяльнос-

ті. Наприклад, український нормотворець не зміг використати перелік куль-

турних цінностей за ЗУ [174] навіть для складання відповідного розділу УКТ 

ЗЕД (дод. Б.60). Так, згідно з ч. 5 ст. 374 Митного кодексу України культурні 

цінності за кодами 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 

9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, виготовлені 50 

і більше років тому, незалежно від їх вартості та способу переміщення через 

митний кордон України, підлягають письмовому декларуванню. Натомість 

порівняння, наведені у дод. Б.60, свідчать, що джерела визнання певних груп 

товарів такими, що є культурними цінностями і підлягають декларуванню, в 

суттєвій своїй частині не спирається безпосередньо на визначення за ЗУ 

[174], а спирається на Конвенцію [24]. І хоча ратифікована Україною Конве-
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нція теж є частиною українського законодавства, не вбачається розумних пі-

дстав, щоб не привести ЗУ [174] у відповідність до Конвенції [24] і не ство-

рювати штучних колізій, тим більше, що практика створення УКТ ЗЕД засві-

дчила більшу прийнятність Конвенції [24]. 

Зазначені розбіжності створюють суттєві проблеми при реальному 

оформленні товарів, які можуть бути визнані культурними цінностями, що 

буде розглянуто нижче. 

Зазначимо також, що відповідно до ЗУ [174] ні за яких обставин не мо-

жуть бути вивезені за кордон культурні цінності: занесені до Державного ре-

єстру національного культурного надбання; включені до Національного архі-

вного фонду; включені до Музейного фонду України (ст. 14 ЗУ [174]). 

Варто вказати, що у ЗУ [174], на відміну від Конвенції [24], відсутня 

згадка про складові частини розкомплектованих археологічних місць як «ру-

хомі культурні цінності». Останнє особливо важливо в контексті несанкціо-

нованих розкопок пам’яток археології (див. також підрозділ 4.2 цієї роботи). 

У цьому також проявляється суперечливість українського правового регулю-

вання, оскільки у ЗУ [177], [187] ці об’єкти розглядаються об’єктами рухомої 

культурної спадщини. Але у Конвенції [24] саме в контексті обмежень виве-

зення на державу покладається обов’язок організовувати контроль за архео-

логічними розкопками, забезпечувати збереження «in situ» певних культур-

них цінностей і охороняти деякі райони, що залишаються для майбутніх ар-

хеологічних розкопок (ст. 5, п. «d»). 

Зокрема, на виконання вимоги ст. 6 Конвенції [24], ЗУ [174] запрова-

джено Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних 

цінностей (ст. 13, далі – Свідоцтво). Порядок видачі Свідоцтва визначений 

Інструкцією [269] (Інструкція № 258). Зразок свідоцтва встановлений Поста-

новою КМУ [247]. Згідно з пп. 2.5, 4.2 Інструкції № 258 зазначене Свідоцтво 

супроводжує конкретні культурні цінності, призначені для вивезення, пода-

ється разом із ними мистецтвознавцям (у разі їх наявності на кордоні) та по-

садовим особам митних органів, а після митного оформлення Свідоцтво за-
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лишається в митному органі, який здійснив митне оформлення вивезення ві-

дповідних культурних цінностей. 

Інструкція № 258 встановлює також перелік сувенірних виробів, пред-

метів культурного й ужиткового призначення серійного і масового виробни-

цтва, на вивезення (тимчасове вивезення) яких дозвіл не потрібен. Цей пере-

лік регламентований додатком 1 до п. 1.5 Інструкції № 258 і наводиться у 

дод. Б.61. Крім того, згідно з ст. 41 ЗУ [156], без обмежень здійснюється ви-

везення за межі території України копій документів Національного архівного 

фонду та витягів з цих документів, засвідчених власником документів або 

уповноваженою ним особою (крім копій документів, що містять відомості, 

віднесені до державної та іншої передбаченої законом таємниці, а також ви-

тягів з цих документів). 

Слід зазначити, що в даних випадках нормативне регулювання йде 

шляхом визначення критеріїв, відповідно до яких правила вивезення культу-

рних цінностей не застосовуються (негативні критерії). Натомість, відповідно 

до п. 2 ст. 1 Розділу І Рекомендації [106], кожній державі-членові слід уста-

новити найбільш прийнятні, на її думку, критерії для визначення цінностей, 

що знаходяться на її території, які мають користуватися охороною і на які 

поширюється режим обмеження вивезення, тобто позитивні критерії. Але на 

даний час такі критерії в Україні не встановлені. Станом на 10.06.2009 на 

офіційному сайті Міністерства культури і туризму був розміщений проект 

таких критеріїв. Наразі ці дані видалені, але були зафіксовані на папері у 

статті автора [1089] та наводяться у дод. Б.62. Видно, що наведені критерії 

були б цілком слушними і сприяли б визначеності у декларуванні тих чи ін-

ших предметів (за принципом «дозволено те, що не заборонено»), однак офі-

ційно ці чи інші критерії не були введені в дію. 

Розглянемо з цієї точки зору низку прикладів з судової практики. 

Так, у Постанові Київського районного суду м. Харкова від 21.04.2016 

у справі № 640/6170/16-п як предмет порушення митних правил розглядалися 

26 ікон, що, за висновком експерта, мають історичне та етнографічне значен-
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ня, їх загальна вартість складає 4.000 грн.54. Однак в жодному документі не 

вказано, яка саме норма якого закону порушена. Так, серед обмежень, наве-

дених у дод. Б.59, поняття «ікони» взагалі не згадується; «етнографічне зна-

чення», «етнографічна цінність» також (крім контексту зброї), на що, до речі, 

зверталася увага ще у статті [1089] автора. А якби були б чинними критерії з 

дод. Б.62, то було б точно відомо, що ікони вказаної цінності під обмеження 

не підпадали б, оскільки ані кожна ікона окремо, ані усі в сукупності не кош-

тували 500 євро.  

У Постанові Ковпаківського районного суду м. Суми від 12.04.2016 у 

справі № 592/3597/16-п як предмет порушення митних правил розглядався 

«самовар з металу жовтого кольору (1899 р.), без верхньої кришки та без за-

пірного пристрою, якій перекриває подачу води»55. Цей об’єкт не підпадає 

під будь-яке визначення з дод. Б.59. Суд взагалі наголосив, що митні органи 

не вказали, яке порушення якої норми Інструкції № 258 вчинила особа. На-

томість у Постанові Апеляційного суду Запорізької області від 18.03.2016 у 

справі № 334/9731/15-п як предмет порушення митних правил розглядався 

«самовар з металу жовтого кольору, жаровий (без електричного живлення), 

орієнтовно 1908 року виготовлення (виробник: Тульська самоварна фабрика 

«Баташевь», майстер «Василій Сергіъевичъ Котыревъ», всі клейма зроблені 

шрифтом та мовою, відмінною від сучасної російської мови)». В результаті 

особа була визнана винною56, хоча під обмеження ЗУ [174] цей самовар не 

підпадає, але суд визнав порушенням п. 1.5 Інструкції № 258 і додатку 1 до 

неї (див. дод. Б.61), оскільки не потрібний дозвіл на вивезення предметів віт-

чизняних і зарубіжних предметів побуту масового і серійного виробництва, 

створені тільки після 1950 р. 

Отже, попри більш ніж 15-річну історію дії ЗУ [174], цим законом так і 

не створене цілісне регулювання питань вивезення-ввезення культурних цін-

ностей. 

                                                 
54http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57339097. 
55 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57160315. 
56 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56737195. 
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2. Наприкінці 1990-х рр. – початку 2000-х більшість країн світу зіткну-

лася із масовим розкрадання рухомих культурних цінностей [398; 943]. Най-

більш потерпають країни Центральної та Східної Європи. Попит на предмети 

мистецтва задовольняється не тільки за рахунок легального ринку, а й шля-

хом поставки на нього значної кількості вкрадених творів мистецтва [833, с. 

160]. За даними Інтерполу, незаконний оборот культурних цінностей досягає 

6 млрд. доларів на рік, що наближається за своїми розмірами до незаконної 

торгівлі зброєю або наркотиками [564]. Накопичений європейський досвід 

боротьби з крадіжками культурних цінностей у місцях їх зберігання та необ-

хідність наближення до європейських практик роблять доцільним вивчення 

цього досвіду та співробітництва з європейськими інституціями. 

Питання запобігання крадіжкам культурних цінностей розглядаються 

як у працях, присвячених охороні рухомої культурної спадщини у цілому 

[313; 905; 979], так і окремо охороні бібліотечно-інформаційних ресурсів 

[545], зокрема архівів [279; 398; 762], у тому числі у статтях [1061; 1069; 

1099] автора. У статтях [313; 577; 905] проаналізовано деякі європейські пра-

вові акти у цій сфері. 

Серед європейських актів, присвячених збереженню рухомих культур-

них цінностей у цілому, необхідно зазначити згадану вище Європейськукон-

венцію проправопорушення щодо культурнихцінностей [31] та Рекомендацію 

R (96) 6 з охорони культурної спадщини віднезаконнихдій [116]. Так, у Кон-

венції [31] зазначено, що сторони визнаютьсерйознийхарактербудь-якої діїчи 

бездіяльності, що зачіпаєкультурнувласність; відповідно вонивживають не-

обхідних заходівз метою застосуванняадекватнихзаходів покарання. У реко-

мендації [116] зазначено, що слідвестидіяльністьнаміжнародному рівні, осо-

бливо щодоздійсненнязаходів по боротьбіз незаконною торгівлею творами 

мистецтвата організованоюзлочинністю. Вимога боротьбиз незаконноютор-

гівлеютворами мистецтва кореспондується з положеннями Звіту [129] щодо 

запобігання незаконній торгівлі архівними документами. У рекомендації 

[116] велика увага приділяється профілактиці втрат культурних цінностей чи 



344 

мінімізації шкоди від таких втрат; така профілактика ґрунтується на аналізі 

ризиків щодо культурних цінностей. Комплекс показників таких ризиків, по-

рівняно з українською практикою, наведений у дод. Б.63. 

Разом з тим у Рекомендації Ради ЄС від 14.11.2005 [124] ґрунтовно ро-

зробляється проблематика збереження архівів, з урахуванням висновків Звіту 

[129]. У п. 5 розд. «Б» Рекомендацій визнано за необхідне ужити заходів що-

до запобігання крадіжкам архівних документів, зокрема з архівів, та поліп-

шення віднайдення викрадених документів [124, с. 245]. При цьому у розд. 

«А» та «В» Рекомендацій прямо зазначається, що заходи за розд. «Б» повинні 

плануватися і здійснюватися на підставі Звіту [129]. Так, у Звіті [129, с. 245] 

серед заходів запобігання крадіжкам та незаконній торгівлі архівними доку-

ментами визначені: зобов’язання торгівців антикваріатом вести реєстр 

об’єктів із зазначенням їхнього походження; вимога нотаріального посвід-

чення наявності та походження важливих документів приватних архівів; фо-

рмування спеціалізованих поліцейських груп, які вже існують у деяких краї-

нах; моніторинг каталогів антикварних продажів; спеціальна реєстрація ко-

ристувачів, які замовляють особливо цінні документи; звільнення від подат-

ків сумлінних громадян, які придбали крадені цінності і повернули їх до ар-

хіву. Крім того, наголошується на такому ганебному явищі, як участь персо-

налу архівів у крадіжках. 

Розглянемо, як ці положення втілюються у нормативних актах України. 

Слід, перш за все, зазначити, що наведені вимоги Звіту [129] передба-

чають, по суті, наявність доказів легальності походження документів, що ви-

ставляються на продаж в системі торгівлі антикваріатом. Натомість у Прави-

лах торгівлі антикварними речами (від 29.12.2001) [268] немає жодної вимоги 

щодо гарантування легальності походження речі, що пропонується на про-

даж. Правда, формально існує вимога «передавати на реалізацію, у тому чис-

лі на аукціон, антикварні речі тільки після перевірки їх в облікових матеріа-

лах утрачених та викрадених предметів, що ведуться ОВС, Міністерством 

культури і мистецтв та Державним комітетом архівів» (п. 1.10 Правил). Але 
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ця вимога носить декларативний характер, оскільки оперативного доступу до 

відповідних баз даних суб’єкти торгівлі не мають. Так, згідно з п. 4.4 Поло-

ження [271], право доступу до Інтегрованої інформаційно-пошукової системи 

(ІІПС) ОВС України (ІІПС включає також підсистему «Антикваріат» [1080, 

1081]) мають виключно працівники ОВС. Отже, інші особи доступу до цієї 

бази не мають і нічого перевірити не можуть. Натомість Інтерпол ще у 2009 

р. зробив відкритим доступдо своєї базивикраденихтворів мистецтва [392, 

701, 1147]. Тим самим, як вважається, Інтерпол серйозно перекрив канали 

збуту крадених шедеврів. Зокрема, як заявив один з керівників підрозділу Ін-

терполу по роботі з творами мистецтва Карл Хайнц Кінд, доступ до бази яв-

ляє собою «важливий інструмент у боротьбі з незаконною торгівлею культу-

рною спадщиною». Тепершахраїпозбавлені можливостістверджувати, що у 

них небуло можливості перевірити, чи числитьсяпредметяквкрадений [392, 

701, 1066]. Але формально Правила [268] не зобов’язують українських орга-

нізаторів торгівлі перевіряти речі, що пропонуються на продаж, за базами 

Інтерполу. 

Водночас існують нормативні проблеми в інформуванні ОВС щодо 

зниклих документів. Наприклад, згідно з п. 5.5 розділу V Правил роботи ар-

хівних установ України [272], якщо причиною відсутності документів є про-

типравні дії або обставини «зникнення унікальних документів» не з’ясовано, 

про це письмово повідомляється Укрдержархів та ОВС. Отже, про зникнення 

тільки унікальних документів працівники архівів зобов’язані повідомляти 

ОВС, і то тільки після тривалих внутрішніх процедур. А враховуючи зазна-

чену вище причетність до крадіжок самих працівників архівів, останні явно 

не зацікавлені у поповненні поліцейських баз. У той же час часто зникають 

документи, які не визнавалися унікальними. Наприклад, останнім часом ве-

лику популярність набуває торгівля автографами видатних діячів. Однак пе-

реважну більшість так званих «автографів» являють собою по-варварськи 

вилучені (скоріше – видерті!) зі справ перші аркуші офіційних документів з 

резолюціями адресатів або їх останні аркуші – з підписами авторів [398, с. 
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274]. Очевидно, ці документи не оцінювалися самостійно як унікальні і, ско-

ріш за все, не потрапляють до міліцейських баз. Характерно, що ціни на ав-

тографи за останні 5-7 років зросли у 100-200 разів [398, с. 273]. 

Варто також зазначити, що згадані вище Правила торгівлі антикварни-

ми речами не регулюють Інтернет-торгівлі такими речами, хоча останнім ча-

сом така торгівля набуває величезного обсягу, у тому числі і архівними до-

кументами. Наприклад, пошук в Інтернеті за трьома ключовими словами ан-

глійською мовою – «автограф» + «онлайновий» + «аукціон» – дає 1,8 млн. 

посилань [398, с. 273]. Водночас Інтерпол разом із ЮНЕСКО та Міжнарод-

ною радою музеїв (ІКОМ), з метою протидії незаконній торгівлі предметами 

культури через Інтернет, сформулював рекомендації щодо вимог до Інтернет-

майданчиків, які здійснюють торгівлю предметами культури [771]. Ці вимоги 

будуть розглянуті нижче, у контексті комплексу питань співпраці з Інтерпо-

лом. 

Практично не імплементовано в українське законодавство рекомендації 

R (96) 6 щодо аналізу ризиків втрат культурних цінностей. Частково критерії 

оцінки таких ризиків застосовуються в Інструкції [270] (див. дод. Б.63), од-

нак, як показало здійснене автором порівняння, явно не у повному обсязі. 

Отже, профілактику втрат культурних, у тому числі архівних, цінностей не-

обхідно здійснювати з урахуванням європейської практики. 

На XV Міжнародному конгресі архівів [279] визнана неприйнятною 

ситуація, коли архівні документи вилучаються з фондів слідчими органами і 

залишаються у складі судових справ. Зазначається, що, наприклад, у Федера-

льному законі РФ [277] (ч. 8 ст. 26) спеціально передбачається, що архівні 

документи, вилучені як речові докази, підлягають поверненню власнику або 

володільцю архівних документів. Натомість у ЗУ [156] відповідної норми 

немає. Правда, згідно з п. 2.6 розділу V згаданих вище Правил роботи архів-

них установ України [272], встановлюється обмежений строк видачі докуме-

нтів з архівосховища для тимчасового користування судово-слідчим органам 

(до шести місяців). З одного боку, це краще, ніж у РФ, оскільки встановлено 
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конкретний строк, але, з іншого боку, рівень регулювання підзаконним НПА 

є недостатнім порівняно із законом. 

Слід також розглянути відповідальність у контексті Конвенції [31] 

(див. дод. Б.58), наприклад, щодо сфери архівної справи. Ця відповідальність 

встановлювалася при прийнятті ЗУ [195], а саме: підсилено адміністративну 

відповідальність за ст. 92-1 КУпАП та введено кримінальну відповідальність 

(ст. 298-1 КК). Порівняння наведено у дод. Б.64. Аналіз порівнянь свідчить 

про таке: 

а) попри те, що ці норми запроваджувалися одним законом, не здійсне-

но чітке розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності. 

Так, у складах «умисне знищення, пошкодження або приховування» (ст. 298-

1) та «недбале зберігання, псування, незаконне знищення, приховування, не-

законна передача» (ст. 92-1) важко знайти об’єктивну різницю, що залишає 

простір для свавілля щодо притягнення чи непритягнення до певного виду 

відповідальності. Наприклад, у роботі [1009] пропонувалося адміністративну 

відповідальність відмежувати від кримінальної, якщо шкода, заподіяна діями, 

переліченими у ст. 92-1 КУпАП, не перевищує сто неоподаткованих мініму-

мів доходів громадян. Однак ці пропозиції не реалізовано; 

б) покарання, особливо у вигляді штрафу (до десяти неоподатковува-

них мінімумів доходів громадян – адміністративне; до ста неоподатковува-

них мінімумів доходів громадян – кримінальне) не адекватне шкоді власни-

кам втраченихархівних документів чи вигоді злочинців (десятки тисяч дола-

рів). Ці штрафи абсолютно не адекватні штрафам за іншими статтями КУ-

пАП. Наприклад, за неправильну видачу векселя передбачається штраф 400-

500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що у 40-50 разів вище, ніж 

за втрату архівних цінностей. У цих диспропорціях яскраво висвітлюється 

відсутність трепетного ставлення української влади до охорони культурних 

цінностей. 

Отже, українське нормативне регулювання щодо профілактики, конт-

ролю та відповідальності у сфері збереженості рухомих цінностей, зокрема 
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архівних, не відповідає сучасним європейським практикам і потребує удо-

сконалення. 

Крім національних засобів, у Конвенції [24] наголошується на необхід-

ності тісної співпраці між державами (преамбула, ст. 2, 14-16) у сфері охоро-

ни культурних цінностей. У Документі Краківського симпозіуму з питань 

культурної спадщини [99] передбачено, що «Держави-учасниці будуть зао-

хочувати встановлення зв'язків між центрами інформацій та банками даних у 

царині культури, щоби полегшити обмін інформацією між ними» (п. 24). 

Ефективним інструментом такої співпраці є Інтерпол, який, зокрема, бере 

активну участь у боротьбі з посяганнями на культурні цінності та предмети 

антикваріату [1143, 1147]. Отже, є актуальним дослідити можливості Інтер-

полу для пошуку культурних цінностей. 

У роботах [304, 422, 557, 658, 886 та деяких інших] розглядається дія-

льність Інтерполу як інструменту міжнародної боротьби з організованою 

злочинністю. Однак питання протидії посяганням на культурні цінності та 

предмети антикваріату у цих роботах розглядаються недостатньо. Окремі пи-

тання використання можливостей Інтерполу для пошуку культурних ціннос-

тей розглядалися автором у її публікаціях [1063, 1066]. 

Як зазначається у роботі [422, с. 8-9], основними функціями Інтерполу, 

що зумовлюють його унікальний статус серед інших міжнародних організа-

цій, що опікуються проблемами протидії злочинності, є: а) забезпечення сві-

тових (глобальних) поліцейських комунікаційних послуг – Інтерполом ство-

рено глобальну поліцейську комунікаційну систему (І-24/7), що дає змогу 

поліції забезпечувати зв’язок з усім світом (на кінець 2006 р. усі держави – 

члени Інтерполу, за винятком Сомалі, були охоплені цією системою); б) за-

безпечення обміну інформацією та адміністрування баз даних для органів 

поліції – оскільки працівникам поліції за посередництвом Інтерполу надаєть-

ся можливість здійснювати міжнародні контакти, вони потребують доступу 

до інформації, що може допомогти у розслідуванні або попередити злочин; в) 

надання послуг поліції у попередженні злочинів. 
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Отже, основна функція Інтерполу – інформаційна. Відповідно до ст. 26 

Статуту Інтерполу, серед завдань Генерального секретаріату Інтерполу за-

значається, що він: виступає як міжнародний центр по боротьбі зі злочинніс-

тю; діє як спеціалізований та інформаційний центр. Окремі особливості Інте-

рполу як Інформаційного центру описані у праці [304]. 

У зв’язку з цим однією з ключових функцій Генерального секретаріату 

Інтерполу є створення та забезпечення функціонування міжнародних банків 

даних інформації криміналістичного та розшукового характеру. Характерни-

ми особливостями цих банків даних є те, що інформація, яка в них міститься, 

вноситься до банків даних всіма країнами-членами Інтерполу (у даний час – 

190 країн-членів) та є доступною для правоохоронних органів всіх країн-

членів Організації. Вказане дає підстави розглядати банки даних Інтерполу 

як глобальний інструмент з протидії злочинності, у тому числі проти культу-

рних цінностей. Серед цих Банків даних в контексті нашого дослідження ва-

жливими є Банк даних порнографічних зображень, створених із залученням 

неповнолітніх, а також Банк даних викрадених творів мистецтва. Останній 

містить інформацію про твори мистецтва, предмети антикваріату, інші куль-

турні цінності, викрадені на території держав-членів Інтерполу. У банку да-

них міститься інформація про 31,7 тис. викрадених предметів, серед яких 132 

предмети внесено Україною, 900 предметів – РФ. Інформація вноситься в ба-

нки даних Генерального секретаріату Інтерполу: а) за зверненнями націона-

льних центральних бюро Інтерполу з пропозицією внести певні дані до від-

повідного банку даних; б) автоматично, тобто на постійній основі, відповід-

ними підрозділами Генерального секретаріату Інтерполу, на підставі опра-

цювання всього масиву інформації, що надходить від національних центра-

льних бюро Інтерполу [304]. 

Отримання інформації або перевірка тих чи інших відомостей за бан-

ками даних Інтерполу здійснюється: а) безпосередньо, у режимі on-line – че-

рез теле-комунікаційну систему Інтерполу І-24/7(банки даних щодо осіб, 

творів мистецтва тощо); б) шляхом надсилання запиту до Генерального сек-
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ретаріату Інтерполу (банки даних ДНК, порнографічних зображень, відбитків 

пальців). 

Для забезпечення використання правоохоронними органами банків да-

них Інтерполу їх функціонування організовано таким чином, що країна – 

власник інформації щодо об’єкта, розміщеного цією країною в банку даних 

Інтерполу, автоматично отримує повідомлення про факт перевірки цього 

об’єкта іншою державою (відповідно національним центральним бюро Інте-

рполу, певним правоохоронним органом тощо). Отримання такого повідом-

лення для країни – власника інформації є підставою звернутись до країни, що 

перевіряла об’єкт в банку даних, для з’ясування підстав проведення відпові-

дної перевірки, запитування відомостей про місцезнаходження об’єкта тощо 

[337, 1063 та ін.]. 

Порядок використання правоохоронними органами України можливос-

тей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні визначений Ін-

струкцією [267] (тут і далі цитується нормативно-правовий акт). Зокрема, у 

сфері боротьби з посяганнями на культурні цінності та предмети антикваріа-

ту правоохоронні органи України мають змогу одержати каналами Інтерполу 

відомості про: а) підозрюваних і звинувачуваних та їх зв'язки; б) місцепере-

бування або проживання підозрюваних та звинувачуваних, що виїхали за ко-

рдон (за наявності повних анкетних даних на них та відомостей про виїзд у 

конкретну країну); в) наявність та юридичну (або фактичну) адресу фірми 

(компанії), магазинів, які спеціалізуються на торгівлі культурними цінностя-

ми; г) виставлення конкретних творів мистецтва на відомих аукціонах (Сотбі, 

Крісті та інших); д) ідентифікацію викраденого чи вилученого предмета (п. 

2.4.1 Інструкції). 

За наявності достатніх підстав вважати, що мав місце факт вивезення 

викрадених в Україні культурних цінностей, предметів антикваріату за кор-

дон, до запиту в НЦБ додається формуляр, затверджений Генеральним секре-

таріатом Інтерполу, який заповнюється на кожен предмет окремо (п. 2.4.2 

Інструкції). При заповненні формуляра необхідно: а) текст друкувати або пи-
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сати друкованими літерами; б) додати фотографію (по можливості, кольоро-

ву) розшукуваного предмета (п. 2.4.3 Інструкції). 

При встановленні місця знаходження розшукуваних предметів орган-

ініціатор їх розшуку каналами Інтерполу надсилає до НЦБ повідомлення про 

його припинення (п. 2.4.4 Інструкції). У разі, якщо особа, в якої знайдено ви-

крадений предмет, за своїм процесуальним станом є підозрюваною або зви-

нуваченою, до повідомлення додаються фотографії та відбитки пальців такої 

особи (п. 2.4.5 Інструкції). У разі одержання відомостей про виїзд за кордон 

осіб, причетних до викрадення культурних цінностей та предметів антикварі-

ату, в запиті до НЦБ вказуються: а) повні анкетні дані цих осіб та номери їх  

закордонних паспортів; б) відомості про попередні виїзди цих осіб за кордон 

(коли, в які країни, з якою метою). До запиту додаються фотографії цих осіб 

(пункти 2.4.6, 2.4.7 Інструкції). 

Слід зазначити, що, як згадувалося вище, для підсилення боротьби з 

торгівлею краденими творами мистецтва Інтерпол полегшив доступ до своєї 

бази вкрадених цінностей. Раніше така інформація була доступна на DVD-

диску, який розсилався зацікавленим особам за запитом. Тепер близько 

34.000 робіт, з описами і фотографіями, доступні в Інтернеті. Оскільки інфо-

рмація у базі оновлюється постійно, оnline-доступ полегшив покупцям і про-

давцям процес перевірки: якщо у працівників музеїв, художніх галерей, упо-

рядників аукціонів або приватних колекціонерів виникне підозра щодо похо-

дження картини або антикварної речі, вони зразу зможуть перевірити, чи не 

значиться вона у розшуку [392, 701]. 

Що стосується ефективності пошуку культурних цінностей по системі 

Інтерпол, то, за даними МВС РФ, за 21 рік до РФ повернуто понад 250 творів 

мистецтва, серед яких є картини І. Левітана. У 2010 р. були повернуті реліквії 

та документи, викрадені з Російського державного історичного архіву – укази 

Єлизавети Петрівни, Катерини II, Миколи I, Олександра II і Миколи II. 

У контексті забезпечення пошуку викрадених цінностей слід розгляда-

ти і згадані вище спільні Рекомендації ЮНЕСКО, Інтерполу та ІКОМ стосо-
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вно основнихзаходівщодо протидії росту незаконної торгівлі предметами ку-

льтури через Інтернет [771]. Комплекс заходів наведений у дод. Б.65. Ці за-

ходи стосуються як безпосередньо вимог до Інтернет-майданчиків, які здійс-

нюють торгівлю предметами культури, так і вимог до органів публічної ад-

міністрації держав-членів. Попри те, що самі автори цих рекомендацій запе-

речують їх нормативний характер, ці положення повинні були б включатися 

у відповідні інструкції. 

Таким чином, співробітництво з Інтерполом та врахування його реко-

мендацій є ефективним засобом пошуку втрачених культурних цінностей, що 

в Україні недооцінюється. 

Перспективним у сфері протидії незаконному вивезенню культурних 

цінностей може бути співробітництво з Європолом – Європейською Поліцей-

ською Установою ЄС, на що звертає увагу О.І. Безпалова [353]. Відповідно 

до додатку до ст. 2 Конвенції Європолу [46] мандат Європолу включає про-

тидію злочинам, пов’язаним із незаконним вивезенням культурних ціннос-

тей, включаючи антикваріат і твори мистецтва. У грудні 2009 р. підписано 

Угоду між Україною та Європейським поліцейським офісом про стратегічне 

співробітництво [68]. Згідно з п. 1 ст. 3 Угоди співробітництво, як воно вста-

новлюється цією Угодою, згідно з інтересами Сторін стосовно співробітниц-

тва стосується всіх сфер злочинності в рамках мандата Європолу, зазначено-

го в установчому документі Європолу, а також суміжних кримінальних пра-

вопорушень. 

Отже, протидія злочинам щодо культурних цінностей може бути пред-

метом співробітництва з Європолом.  

З моменту створення в січні 2011 р. в структурі Робочого апарату Укр-

бюро Інтерполу відділу взаємодії з  Європолом безперервно ведеться обмін  

інформацією стратегічного характеру з цією організацією. Зокрема, здійсню-

ється активна аналітична робота, працівники МВС та інших правоохоронних 

органів України регулярно беруть участь у спільних операціях, які прово-

дяться при підтримці Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні 
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(EUBAМ), що сприяє зниженню транскордонної злочинності та ін. З метою 

досягнення мети Угоди [68] наголошується на важливості укладання Угоди 

про оперативне співробітництво з Європолом [980]. 

3. Вище у даному підрозділі розглянуто питання охорони рухомих ку-

льтурних цінностей. Розглянемо тепер питання доступу, яке розпочнемо з 

музеїв, з огляду на їх велику роль [102]. В Рекомендації, що стосується най-

більш ефективних заходів забезпечення загальнодоступності музеїв [102], 

ЮНЕСКО, наголошуючи на важливості музеїв для суспільства, виділило такі 

риси: а) музеї можуть надати дієву допомогу в здійсненні завдань активного 

впливу на народну освіту та поширення культури, сприяння міжнародному 

взаєморозумінню і встановлення міжнародного співробітництва з метою пос-

тупового здійснення ідеалу, який передбачає загальне рівне право на освіту, 

сприяння розвитку та поширенню знань; б) музеї є джерелом естетичної на-

солоди і знань; в) зберігаючи і показуючи публіці шедеври мистецтва і пред-

мети науки, музеї сприяють ознайомленню з різними культурами і, таким чи-

ном, сприяють взаєморозумінню між народами. 

Питання адміністративно-правового забезпечення створення та діяль-

ності музеїв розглянемо на прикладі науково-технічних музеїв. Це пов’язано, 

по-перше, із тенденцією до підвищення інтересів публіки саме до науково-

технічних музеїв. Так, Ф. Вайдахер зазначає, що для багатьох – і не лише для 

нефахівців –поняття «музей» усе ще досі асоціюється із художнім музеєм, 

проте насправді все виглядає зовсім інакше: лише 7% усіх музеїв є художні-

ми [406, с. 25]. Насправді набагато частіше, ніж художні, відвідуються інші 

види музеїв: дослідження Institute of Museum Services (США) свідчить, що 

станом на 1979 рік із загальної кількості відвідувань музеїв у США 45% ста-

новить відвідування природничо-технічних музеїв, 24% – історичних і 12% – 

художніх музеїв, включаючи музеї прикладного мистецтва [406, с. 25; 472, с. 

3]. По-друге, науково-технічні музеї є недостатньо звичними в Україні, тому 

їх популяризація заслуговує на увагу. 

Згідно із ЗУ [177] до об’єктів культурної спадщини, зокрема, віднесені 
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об'єкти науки і техніки − унікальні промислові, виробничі, науково-

виробничі, інженерні, інженерно-транспортні, видобувні об'єкти, що визна-

чають рівень розвитку науки і техніки певної епохи, певних наукових напря-

мів або промислових галузей. Згідно з Конвенцією ЮНЕСКО [24] до культу-

рних цінностей відносяться, зокрема, цінності, що стосуються історії, вклю-

чаючи історію науки і техніки. У ст. 6 ЗУ [159] науково-технічні музеї виді-

лено в окремий вид музеїв. У Рекомендації [102] науково-технічний напрям 

діяльності музеїв віддзеркалений у визначенні музею: «музей» − будь-яка 

постійна установа, що служить в загальних інтересах для зберігання, вивчен-

ня і демонстрації різними способами і, перш за все, шляхом експонування 

для задоволення і освіти публіки сукупності елементів, які становлять куль-

турну цінність: колекцій предметів мистецтва, історії, науки і техніки, бота-

нічні і зоологічні сади, акваріуми. 

Питання функціонування науково-технічних музеїв досліджувалися у 

роботах [331, 466, 472, 612], а також у статтях [1059, 1114, 1133]. 

Початок широкої музеєфікації техніки припав на другу половину XIX 

ст., на період виникнення великої промисловості, зростання мережі заліз-

ниць, загострення промислової конкуренції між європейськими країнами. 

Ідеї створення національних технічних музеїв виношувалися в середовищі 

інженерів, науковців, винахідників, були підтримані промисловцями (у тому 

числі матеріально) і владою. Часто технічні музеї започатковувалися на базі 

великих промислових виставок. Так, по суті, виникли Музей науки і техніки 

в Лондоні (на базі виставки 1851 р.), Політехнічний музей у Москві (на базі 

Політехнічної виставки 1872 р.), Німецький музей у Мюнхені (1903), Місто 

науки і техніки Ла Віллет в Парижі (1986), Національний технічний музей у 

Празі (1908), Музей науки і промисловості в Чикаго (1936) та багато інших 

[466, 472]. 

Однак, якщоза кордономтехнічні музеїіексплораторіуми − одні з най-

популярнішихізатребуванихоб'єктівкультури, тотехнічнімузеївнашій країні-

роблять тільки перші кроки. Це пояснюється низкою причин, насамперед, 
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їхвідомчоюприналежністю [331, 472]. Як зазначається в роботі [472], в Укра-

їні пам’ятки науки і техніки, які знаходяться в експозиціях державних музеїв, 

є поодинокими і не дають можливості на їх прикладі простежити шлях нау-

ково-технічного прогресу. Значно більша їх частина зберігається в музеях 

історії підприємств і установ, які переважно працюють на громадських заса-

дах. Нині в Україні налічується майже 6.000 громадських музеїв [472, с. 6; 

612, с. 27]. 

Натомість в Україні сьогодні немає загальнодержавного технічного му-

зею, котрий міг би виконувати ту ж функцію, що її виконують великі техніч-

ні музеї в багатьох розвинених країнах світу. Попри зусилля науково-

технічної громадськості започаткувати такий музей, ці зусилля не були нале-

жним чином підтримані керівництвом країни [472, с. 6]. Наприклад, у Про-

грамі розвитку музейної справи на період до 2005 року [249] (2002 р.) про 

створення загальнодержавної системи технічних музеїв навіть не згадується. 

Йдеться лише про удосконалення роботи окремих відомчих музейних уста-

нов за рахунок самих відомств. У подальшому навіть такі усічені програми 

не приймалися. 

Не можна, звичайно, не враховувати, що в Україні працюють науково-

технічні музеї. Зокрема, у сфері авіації, космонавтики та дослідження Всесві-

ту відзначаються [854]: Державний музей авіації в Києві, Житомирський му-

зей космонавтики, Полтавський музей стратегічної та дальньої авіації, Пол-

тавський музей космонавтики, Феодосійський музей дельтапланеризму, Ки-

ївський планетарій, Музей історії Головної астрономічної обсерваторії НАН 

(Київ). Однак слід визнати, що дані музеї працюють не завдяки державній 

підтримці, а часом всупереч. Наприклад, Державний музей авіації України, 

який вважається найбільшим в Українімузеєм технічного профілю (відкри-

тий 30.09.2003), розміщений на території площею 20 гектарів, налічує понад 

70 експонатів: гелікоптерів, ракетоносців, винищувачів, навчально-

тренувальних та пасажирських літаків [853]. 

Водночас Німецький музей у Мюнхені налічує 28.000 експонатів, що 
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представляють більше 50 галузей науки. Великі колекції експонатів музею зі 

світу техніки і природознавства оглядають щорічно більше півтора мільйонів 

осіб [757]. Площа цього музею становить 45.000 кв. м [756]. 

Широкого розвитку у світі отримала мережа авіаційних музеїв. Опис 

найбільших авіаційних музеїв світу наведений у дод. Б.66. На жаль, українсь-

ким технічним музеям до таких показників займаних площ, кількості експо-

натів, кількості відвідувачів дуже далеко. Не викликає сумніву, що без нале-

жної державної підтримки такі можливості та досягнення нереальні в прин-

ципі. Так, ст. 282, 283 Податкового кодексу України не надають музеям 

України жодних пільг щодо сплати податку на землю. У результаті цей пода-

ток може лягти суттєвим тягарем на крупні музеї, експозиції яких займають 

великі площі, особливо якщо ці музеї недержавні та не фінансуються з бю-

джету. 

Суттєвим недоліком у правовому регулюванні діяльності технічних му-

зеїв є відсутність відповідних нормативно-правових документів, прийнятих 

на державному рівні. Так, Асоціацією працівників музеїв технічного профілю 

прийняте Типове положення про музей історії підприємства [472, с. 164-169]. 

Однак воно носить рекомендаційний характер і не є обов’язковим до вико-

нання. Так, згідно з п. 9.1 цього рекомендованого положення, джерелами фі-

нансування діяльності музею є: власні кошти підприємства; надходження від 

бюджетів усіх рівнів бюджетної системи України; доходи від проведення ек-

скурсій, лекцій, семінарів, конференцій тощо; надходження від інших органі-

зацій; спонсорські внески, доброчинні пожертви, субсидії та кошти, отримані 

за заповітами; гранти та стипендії. Однак музеї, які створюються у складі пі-

дприємства, не є юридичними особами і тому не можуть бути самостійним 

суб’єктом отримання спонсорських внесків, доброчинних пожертв, субсидій, 

грантів та стипендій. Таким суб’єктом є підприємство у цілому як юридична 

особа, однак таке підприємство не може отримати статус неприбуткової ор-

ганізації, а відтак мати пільги з податку на прибуток як неприбуткові утво-

рення. Отже, спонсорські внески, доброчинні пожертви, субсидії, гранти та 
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стипендії, запропоновані як джерела фінансування згаданим Типовим поло-

женням про музей історії підприємства [472, с. 164-169], будуть потрапляти 

під оподатковування і тому не можуть бути ефективними джерелами фінан-

сування. 

Таким чином, на даному етапі розвитку музейної справи в Україні роз-

виткові науково-технічних музеїв не приділяється достатньої уваги з боку 

органів державної влади. Існує багато питань, які підлягають законодавчому і 

підзаконному врегулюванню. Зокрема, потрібно чітко встановити, що кошти, 

направлені на користь музеїв, що не є юридичними особами, прирівнюються 

по податковому статусу до коштів, що отримуються музеями – юридичними 

особами, якщо підприємство, у складі якого знаходиться такий музей, вико-

ристовує ці кошти за цільовим призначенням. Окрім того, слід забезпечити 

пільги щодо податку на землю. 

4. Знання про минуле є одним з культурних прав людини. Отже, будь-

які обмеження стосовно доступу до архівів в ім’я захисту державних і прива-

тних інтересів в демократичних країнах повинні жорстко регламентуватися. 

Верховенство права навряд чи може бути забезпечене без правильно органі-

зованої архівної системи, тому що захист прав людини вимагає, аби докуме-

нти, що стосуються цих прав, надійно й довго зберігалися. В 1990-х рр. архі-

ви відігравали ключову роль у відновленні верховенства права в Центральній 

та Східній Європі, оскільки вони містили десятки тисяч справжніх докумен-

тів, що свідчили про порушення прав людини за часів комуністичного режи-

му [507, с. 8, 10]. 

Як зазначає Л. Кисельова [577], європейські стандарти у сфері архівної 

справи і діловодства мають слугувати орієнтиром проведення архівних ре-

форм. Визначення їх набуває важливого значення для реалізації євроінтегра-

ційного курсу країни [577, с. 143]. Питання європеїзації у сфері архівної 

справи розглядалися автором у її статтях [996, 1045, 1072, 1077, 1128]. 

Архіви є складовою інформаційного суспільства. Так, у Статуті Між-

народної ради архівів (далі – МРА) [91] вказується, що архіви становлять 
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пам’ять націй і суспільства, вони формують їхню ідентичність і є наріжним 

каменем інформаційного суспільства… Гарантуючи право громадян на дос-

туп до офіційної інформації та вивчення своєї історії, архіви створюють фун-

дамент для демократії, прозорого і якісного державного управління. 

В Рекомендації ради ЄС від 14.11.2005 щодо пріоритетних дій, спрямо-

ваних на активізацію співпраці в архівній справі в Європі (2005/835/EC), за-

значається, що співробітництво країн-членів ЄС у сфері розвитку архівної 

справи уможливить доступ до європейського інформаційного порталу. 

Отже, питання адаптації законодавства України у сфері регулювання 

архівної справи до принципів і норм європейського права з метою засвоєння 

європейських стандартів у цій сфері є актуальним. 

Ключовим документом РЄ у сфері архівної справи є Рекомендація R 

(2000) 13 Комітету Міністрів країнам-членам щодо Європейської політики 

доступу до архівів [121]. У роботі [577, с. 142] цей документ визначений як 

один з найважливіших у системі європейських стандартів у сфері архівної 

справи і діловодства. Як зазначається у виданні [507, с. 11], ця Рекомендація 

належить до серії документів, розроблених і прийнятих РЄ з метою удоско-

налення прозорості влади й зміцнення довіри між народами шляхом викла-

дання історії, вільного від ідеологічних фальсифікацій і маніпулювання. 

Рекомендація R (2000) 13 [121] містить такі основні положення та ви-

моги: 

а) вимоги Рекомендації спрямовано на виконання ЄКПЛ, в особливості 

статті 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя) і 10 (свобода ви-

раження поглядів). Отже, недотримання вимог Рекомендації R (2000) 13 при 

розгляді справ в ЄСПЛ може бути витлумачено як порушення ЄКПЛ; 

б) вимоги документа кореспондуються з Рекомендацію Комітету Міні-

стрів РЄ країнам-членам R (81) 19 «Про доступ до інформації, яка знаходить-

ся в розпорядженні органів державної влади»; 

в) архіви є важливою й незамінною частиною культурної спадщини. 

Вони зберігають пам’ять про націю, і від них значною мірою залежить безпе-
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рервність пам’яті людства. Архіви визнаю́ться невід’ємним і незамінним 

елементом культури. Отже, усі зобов’язання перед ЄС у культурній сфері 

поширюються на сферу архівної справи; 

г) норми щодо доступу до архівів повинні регулюватися законами пар-

ламенту. Доступ до публічних архівів є правом. Законодавство повинно за-

безпечувати або a) відкриття державних архівів без особливих обмежень, або 

b) загальний період закриття. Винятки з цього загального правила, необхідні 

в демократичному суспільстві, можуть бути передбачені для того, щоб гаран-

тувати захист: a) важливих суспільних інтересів, що вимагають захисту (та-

ких, як національна оборона, зовнішня політика і громадський порядок); b) 

приватних осіб від поширення інформації, що стосується їхнього особистого 

життя. Вводяться такі строки таємності: a) максимальний строк таємності, що 

зазвичай не перевищує 20 або 30 років і автоматично застосовується до до-

кументів або груп документів, відкриття доступу до яких не може нашкодити 

інтересам держави або приватних осіб; b) більш тривалий період таємності, 

що зазвичай не перевищує 50 років, для документів або груп документів, що 

стосуються іноземних справ, оборони й підтримки громадського порядку; c) 

змінні періоди таємності (наприклад, 10-70 років після закриття справи, або 

100-120 років після народження особи, якою цікавляться), – для документів 

або файлів, що містять конфіденційні юридичні, податкові, медичні й інші 

відомості щодо приватних осіб. 

Незважаючи на те, що від прийняття Рекомендації R (2000) 13 пройшло 

більше 15 років, зазначеним вимогам українське законодавство не відповідає. 

Так, згідно з абз. 3 ст. 16 ЗУ [156] доступ до документів Національного архі-

вного фонду, що містять державну таємницю або іншу інформацію з обме-

женим доступом, може бути обмежено виключно відповідно до ЗУ [201]. З 

іншого боку, цей Закон (ч. 2 ст. 6) містить критерії обмеження доступу до ін-

формації, які носять оціночний характер і дозволяють прийняти будь-яке рі-

шення: 1) в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або 

громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для 
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охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для 

запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для 

підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення ін-

формації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюд-

нення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. Водно-

час жодних конкретних строків засекречування чи розсекречування законами 

не встановлюється. 

З іншого боку, згідно з абз. 4 ст. 16 ЗУ [156], доступ до документів На-

ціонального архівного фонду, що містять конфіденційну інформацію про 

особу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла гро-

мадян, обмежується на 75 років від часу створення цих документів, якщо ін-

ше не передбачено законом. Однак ці строки перевищують встановлені Ре-

комендацією R (2000) 13, що шкодить концепції пріоритету доступу. 

Найбільш гостро ця проблема стоїть стосовно архівів служб безпеки 

колишніх репресивних режимів [130]. Зокрема, в Україні це стосується архі-

вів колишнього КДБ, МВС та інших аналогічних структур, яке беруть поча-

ток в СРСР і нинішній Росії. Наприклад, Державна архівна служба України 

повідомила як про «велике досягнення» про те, що у січні 2014 р. рубрику 

«Розсекречені архівні матеріали» на веб-сайті Державного архіву Донецької 

області поповнено цифровими копіями матеріалів про застосування репреси-

вних дій у середовищі письменників [835]. Виникає питання: якими є підста-

ви для втаємничення секретів фактично ворожої держави щодо знущань над 

українськими громадянами? І де тут національна безпека саме України? При 

цьому посилання на захист персональних даних явно недоречні: по-перше, як 

зазначається у звіті [130], у випадках, коли приватність особи і право на істо-

ричне розслідування суперечать одне одному, може бути передбачено рішен-

ня щодо використання копії оригінального документа з видаленим іменем 

жертви чи третьої сторони; по-друге, якщо йдеться про агентів репресій, то 

публічне право визначати осіб, відповідальних за злочини проти прав люди-

ни, переважає право на приватність щодо цих осіб, – у демократичній держа-
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ві народ має право знати імена посадових осіб, відповідальних за порушення 

прав людини у колишніх режимах, для того щоб, як мінімум, гарантувати, що 

вони не робитимуть політичну кар’єру. 

В Документі Краківського симпозіуму [99] наголошено, що Держави-

учасниці намагатимуться зберегти і взяти під охорону такі пам'ятки і визнач-

ні місця, в т.ч. й найбільш відомі концентраційні табори, а також відповідні 

архіви, що свідчать про трагічні події нашого спільного минулого… щоб у 

такий спосіб можна було гарантувати, що подібні трагедії ніколи не повто-

ряться (п. 31). 

Про необхідність са́ме законодавчого врегулювання цих питань свід-

чать, зокрема, епізоди щодо забезпечення доступу громадськості до докумен-

тів архіву СБУ. Наприклад, директор Національного музею-меморіалу «Тю-

рма на Лонцького» Р. Забілий зазначав, що у 2008-2010 рр. «Тюрма на Лон-

цького» активно співпрацювала із архівом СБУ, однак після зміни керівницт-

ва держави та СБУ співпраця уповільнилась, а згодом взагалі припинилась. 

Водночас розпочались репресії над істориками та архівістами, які вимагали 

відкриття архівів. Доступ до документів був безпідставно закритий на довгий 

час [730]; 

д) будь-яка відмова в доступі чи в спеціальному дозволі на доступ по-

винна повідомлятися в письмовій формі. В ЗУ [156] така вимога відсутня; 

е) закони і постанови, що стосуються доступу до державних архівів, 

повинні бути скоординованими і приведеними в гармонію із законами, що 

стосуються споріднених сфер, в особливості з тими, які стосуються доступу 

до інформації, що перебуває у володінні державних органів влади, і тими, які 

стосуються захисту даних, як це передбачено у Рекомендації Rec (2002) 2 про 

доступ до офіційних документів [122]. Отже, проблему доступу до архівів 

Рекомендація R (2000) 13 розглядає у контексті доступу до публічної інфор-

мації. 

Про це свідчить також пряме посилання у Рекомендації R (2000) 13 на 

зв'язок з Рекомендацію Комітету Міністрів РЄ країнам-членам R (81) 19 «Про 
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доступ до інформації, яка знаходиться в розпорядженні органів державної 

влади», а отже, і про єдність принципів доступу. Подальшим розвитком цих 

принципів було прийняття Рекомендації від 21.02.2002 R (2002) 2 Комітету 

Міністрів країнам-членам про доступ до офіційних документів. Ця Рекомен-

дація, навпаки, містить пряме посилання на Рекомендацію R (2000) 13 щодо 

Європейської політики доступу до архівів. У п. 13 Рекомендації R (2002) 2 

вказується, що ця Рекомендація стосується не тільки тих документів, які зна-

ходяться безпосередньо в розпорядженні органів влади, але й тих офіційних 

документів, які знаходяться в архівах, не обмежуючи при цьому застосування 

більш специфічних правил, які вміщені в Рекомендації R (2000) 13 [122, с. 

91]. 

Зокрема, п. 35 Рекомендації R (2002) 2 містить вимоги щодо обмеження 

доступу до документів: строк обмеження повинен бути пропорційним меті, 

якої намагаються досягнути, наприклад захисту інших прав та законних інте-

ресів. Стосовно документів, які визначаються як конфіденційні, секретні або 

надзвичайно секретні, органи державної влади повинні забезпечити, щоб во-

ни стали доступними, як тільки обставини дозволять це зробити, або ж, якщо 

законом встановлено часовий строк їхньої конфіденційності, відразу ж по 

спливу такого строку. Ці вимоги повною мірою поширюються і на архівні 

документи. 

Згідно з п. 36 Рекомендації R (2002) 2 особа, яка звертається із запитом 

про офіційний документ, не повинна пояснювати причини, через які вона ба-

жає отримати доступ до офіційного документа. Ця ідея вже була вміщена в 

Рекомендації № R (81) 19 про доступ до інформації, яка знаходиться в розпо-

рядженні органів державної влади [122, с. 96]. 

Це положення знайшло віддзеркалення у ЗУ [201]. Так, згідно з ч. 2 ст. 

19 цього Закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації 

із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його 

особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Однак у ЗУ [156] 

щодо доступу до архівних документів таке застереження відсутнє. 
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Як вказує Є. Захаров, доступ до архівних джерел, що стосуються полі-

тичних репресій, досить утруднений. Наприклад, доступ до архівно-слідчих 

справ реабілітованих можливий тільки для самих реабілітованих або їх на-

щадків, або дослідників за згодою реабілітованого чи його родини. Архівно-

слідчі справи тих, хто не реабілітований, охороняються як відомості, відне-

сені до державної таємниці. Але, як стверджують дослідники, навіть маючи 

дозвіл на вивчення архівно-слідчої справи чи відповідну форму допуску до 

відомостей, що складають державну таємницю, все одно дістатися до архів-

них матеріалів важко. Стан з доступом до архівних даних про репресії і зага-

лом доступом до архівів, на думку Є. Захарова, не можна визнати задовіль-

ним [544]. 

За результатами експертного опитування (2011 р.) виявилося, що біль-

шість опитаних, а саме 86,2%, особисто стикалися з випадками обмеження в 

доступі до інформації в архівах. Серед перепон у доступі до архівів 57,1% 

експертів назвали закритість, обмеження в доступі до окремих справ; ще для 

32,1% експертів перешкодою є обмеження можливостей копіювання докуме-

нтів; 10,7% підкреслили недосконалість та двозначність законодавства [592]. 

При цьому експерти зазначають, що з метою обмеження доступу архів-

ні установи України довільно тлумачать поняття «конфіденційна інформа-

ція», невиправдано розширюючи його зміст, відтак вони мають інструмент, 

який дає змогу повністю закрити будь-які документи. Цей інструмент потрі-

бно скасувати [592]. З іншого боку, експерти майже одностайно висловилися 

за відкритість архівів: 72,4% із них упевнені, що всі архіви з документами до 

1991 року повинні бути повністю відкритими, решта – допускають лише не-

значні обмеження в доступі до інформації [592]. Зокрема, експерти визначи-

ли найбільш закритим архівом Архів Служби зовнішньої розвідки, який збе-

рігає, зокрема, документи про спецоперації КДБ проти діаспори – жоден з 

експертів-учасників опитування не зміг попрацювати в цьому архіві. 

Невирішеність питань належного доступу до архівів, перш за все архі-

вів СБУ і МВС періоду репресій [956], примусило поставити це питання у 
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Коаліційній угоді 2014 р. (п. 2.3.13) [7], тобто на 24-му році незалежності 

України. В наступному ця вимога була втілена у ЗУ «Про доступ до архівів 

репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» 

[207]. Теоретичні засади щодо прийняття цього закону були ще до його при-

йняття розроблені автором у статті [1132]. Уподальшому ця теорія слугувала 

базою для обґрунтування ЗУ [207] та формування пропозицій щодо його удо-

сконалення [1077]. 

Найбільш ґрунтовно проблеми доступу до архівів колишніх репресив-

них режимів висвітлені у звіті для ЮНЕСКО, виконаного МРА як робочого 

органу ЮНЕСКО [130]. З цього звіту можна дійти висновку, що основною 

суперечністю між вільним доступом до таких архівів та його обмеженнями є 

невідповідність між колективними інтересами суспільства та індивідуальни-

ми інтересами жертв репресій, з одного боку, та інтересами прошарків, груп 

та посадових осіб, які були панівними у режимах, що відходять в історію, 

та/або які брали безпосередню участь у здійсненні репресій (агенти репре-

сій). Зокрема, Є. Захаров зазначає, що утрудненню доступу до архівів репре-

сій в Україні сприяло те, що серед вищих посадових осіб держави є чимало 

людей, причетних до переслідувань правозахисників за тоталітарного режи-

му [544]. Нерідко їх інтерес приховати від громадськості свою минулу діяль-

ність прикривається захистом права на приватність. Отже, необхідний пошук 

балансу відповідних прав. 

Відповідно до Звіту [130] визначаються такі колективні права щодо до-

ступу до архівів репресій: 

1) право народів і націй обирати свій власний шлях політичних змін 

значним чином визначається доступністю документів. Без архівів немає 

справжньої свободи вибору; 

2) право народів на цілісність їхньої писаної пам’яті повинно бути не-

заперечним. Якщо спільнота обирає прощення як засіб досягнення політич-

них змін, результатом цього не повинно стати зникнення документального 

спадку минулого. Нації мають як права, так і обов’язки зберігати свою 
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пам’ять шляхом передачі їх до архівів. Хоча кожне покоління повинно бути 

вільним обирати політичні процеси, за які вони відповідальні, вони не мо-

жуть обрати за інші покоління. Право на вибір шляху політичних змін ви-

ключає право знищувати документи; 

3) право на правду. Громадяни мають тісно пов’язане з цими обома 

правами право на найповніше можливу інформацію про дії попереднього ре-

жиму; 

4) право визначати осіб, відповідальних за злочини проти прав людини. 

Право визначати агентів репресій повинно визнаватися незалежно від будь-

яких інших рішень стосовно відповідальних осіб чи можливе продовження 

їхньої праці в якості державних службовців. Незалежно від прийнятої полі-

тики амністії чи прощення щодо посадових осіб, відповідальних за порушен-

ня прав людини, у демократичній державі народ має право знати імена поса-

дових осіб, відповідальних за ці порушення. 

Що стосується індивідуальних прав, то у Звіті [130] спеціально підкре-

слюється, що основна роль, яку відіграють архіви, характеризується не лише 

їх функціями як ключів до нашого недавнього минулого, але й їх адміністра-

тивним значенням у захисті прав особи. Серед індивідуальних прав Звіт [130] 

виділяє: 

1) право досліджувати долю родичів, які зникли під час періоду репре-

сій. Архіви репресій повинні дозволяти розслідування і, якщо можливо, про-

яснення таких випадків; 

2) право знати, яка інформація про осіб зберігається в архівах (поліції 

або розвідувальних службах колишнього репресивного режиму) і оцінювати, 

як ця інформація може вплинути на персональне, сімейне чи професійне 

життя; 

3) право на історичні й наукові дослідження: усі громадяни мають пра-

во доступу до джерел вивчення їхньої національної історії. Доступ до таких 

документів повинен враховувати потребу захисту приватності жертв і третіх 

сторін, згадуваних у документах; 
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4) право реабілітації для ув’язнених і репресованих з політичних моти-

вів. Часто існує ситуація, що тільки серед архівів колишніх репресивних ре-

жимів можуть бути знайдені докази політичної, релігійної, етнічної чи расо-

вої природи засудження чи звільнення з роботи чи державної служби; 

5) право на компенсацію і відшкодування збитків, завданих жертвам 

репресій, забезпечення доказової бази для цього; 

6) право реституції конфіскованого майна. Коли громадяни мають пра-

во повернути особисте майно, конфісковане попереднім режимом за їхні пе-

реконання чи ідеологію, документи в архівах репресивних органів дадуть де-

тальний опис такого майна, так само як і інформацію про їхнє місцезнахо-

дження чи місце призначення. Якщо реституція неможлива через те, що май-

но зникло чи має нових, законних, власників, архіви доведуть їхнє право на 

відповідну компенсацію. 

Сюди ж необхідно додати право для осіб, що не були на службі в реп-

ресивних органах, доводити (за необхідності) ці факти. Особи повинні мати 

можливість внести зміни чи заяву щодо інформації, яка міститься про них у 

персональних досьє. Вони повинні бути включені в досьє, але чітко відділені 

від документів, що зберігалися репресивним режимом і які не повинні змі-

нюватися [130]. 

У Звіті [130] наголошується на необхідності саме законодавчого регу-

лювання питань збереження та доступу до архівів репресій. При цьому пови-

нен фіксуватися статус документів репресивних режимів як культурної влас-

ності. 

Висловлені ідеї частково втілені у прийнятому ЗУ [207] щодо доступу 

до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму, що 

досліджувалося автором у її статті [1077]. Прийняття цього Закону стало за-

кономірним та очікуваним результатом розвитку українського суспільства 

після Революції Гідності і отримало високу оцінку об’єктивних спеціалістів. 

Так, російський опозиційний діяч О. Широпаєв вказує, що «це послужитьто-

ржествуісторичної правди, подальшому оздоровленнюукраїнського суспільс-
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тва, зміцненню української державита незалежності» [1017]. Однак мають 

місце спроби скасування цього Закону через КСУ57. Тому є доцільним аналіз 

даного Закону з точки зору обґрунтування його ефективності для досягнення 

поставленої мети та з’ясування напрямів можливого удосконалення. 

1. Міжнародна правова база та міжнародний досвід. У преамбулі до ЗУ 

[207] зазначено, що закон враховує, зокрема, Рекомендацію Комітету мініст-

рів РЄ № R (2000) 13. Як буде показано нижче, при аналізі конкретних поло-

жень ЗУ [207] у законі в цілому правильно враховані розглянуті вище євро-

пейські стандарти архівної справи, зокрема щодо доступу до архівів репреси-

вних режимів. 

2. Положення ЗУ [207] щодо пріоритету доступу стосовно агентів реп-

ресій у контексті міжнародних традицій. Коло осіб, які у звіті [130] позначені 

як «агенти репресій», у ЗУ [207] поділяються на штатних (військовослужбов-

ці, працівники репресивних органів, які перебували в офіційних трудових або 

службових відносинах із зазначеними органами) та позаштатних працівників 

репресивних органів (особи, які перебували на обліку в підрозділах репреси-

вних органів та які будь-яким чином співпрацювали з репресивними органа-

ми у 1917-1991 рр., у тому числі надавали інформацію щодо інших осіб). ЗУ 

[207] забороняє обмеження у наданні інформації в інтересах приватності цих 

осіб, що відповідає описаним вище положенням [130]. 

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 4 ЗУ [207] Держава гарантує право кожного на 

доступ до архівної інформації репресивних органів, з урахуванням особливо-

стей, встановлених цим Законом. Згідно з ч. 1 ст. 5 ЗУ [207] право на доступ 

до архівної інформації репресивних органів, зокрема, гарантується:1) заборо-

ною на віднесення архівної інформації репресивних органів до таємної інфо-

рмації;2) забороною на віднесення такої архівної інформації до конфіденцій-

ної або службової інформації, крім випадків, передбачених цим Законом. 

Згідно з ч. 1, 2, 4, 5 ст. 8 ЗУ [207] архівна інформація репресивних ор-

                                                 
57 http://obozrevatel.com/politics/64938-polsotni-nardepov-poprosili-proverit-zakonyi-po-

dekommunizatsii.htm. 
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ганів є відкритою, крім випадків, визначених цим Законом. Не може бути 

обмежений доступ до архівної інформації репресивних органів, зокрема: про 

факти порушення прав і свобод людини і громадянина (вбивства, заподіяння 

каліцтв, застосування тортур, катування, переслідування, організацію Голо-

домору або масового голоду, депортацію, політичні репресії або будь-які ін-

ші протиправні чи злочинні діяння, вчинені представниками тоталітарних 

режимів); про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого само-

врядування, їх посадових та службових осіб. Архівна інформація репресив-

них органів про штатних або позаштатних працівників репресивних органів є 

відкритою, доступ до такої інформації не може бути обмежений з будь-яких 

підстав, навіть і у тому випадку, коли такий працівник водночас є жертвою 

репресивних органів. Отже, законодавчо гарантується доступ суспільства до 

відомостей про агентів репресій. 

Водночас, слід звернути увагу на зазначену вище необхідність врахува-

ти право для осіб, що не були на службі в репресивних органах, доводити (за 

необхідності) ці факти. Особи повинні мати можливість внести зміни чи зая-

ву щодо інформації, яка міститься про них у персональних досьє. Вони по-

винні бути включені в досьє, але чітко відділені від документів, що зберіга-

лися репресивним режимом і які не повинні змінюватися [103]. Таке право 

повинне надаватися і спадкоємцям таких осіб. Це право може бути дуже 

життєвим, адже маємо випадки, коли особа працювала «під прикриттям», а 

згодом отримувала клеймо зрадника. Реалізація такого права дозволила б ко-

ристувачам архівів, перш за все у майбутньому, об’єктивно оцінити роль тієї 

чи іншої особи. Вважаємо за необхідне внести відповідне доповнення у ЗУ 

[207]. 

3. Положення ЗУ [207] щодо обмеження доступу стосовно жертв реп-

ресій у контексті міжнародних традицій. У звіті [130] прямо зазначено, що 

персональні досьє жертв репресій повинні бути закриті від публічного досту-

пу протягом законно встановленого періоду, за винятком спеціального до-

зволу особам, яких вони стосуються, чи їхніх спадкоємців. Індивідуальні 
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права жертв політичних репресій мають першість перед історичним розслі-

дуванням. 

Даний принцип реалізований у ст. 9 ЗУ [207]. Так, згідно з ч. 1-3 ст. 9 

ЗУ [207] особа, яка є жертвою репресивних органів, має право на обмеження 

доступу до архівної інформації репресивних органів про себе, крім осіб, за-

значених у ч. 4 ст. 8 ЗУ [207] (агенти репресій, які потім стали і їх жертвами). 

Жертва репресивних органів, встановлюючи обмеження на доступ до інфор-

мації про себе, має зазначити, на яку інформацію встановлюється обмеження 

(вид інформації, сторінки, абзаци тощо), а також строк, на який встановлю-

ється обмеження, з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою цієї 

статті. Члени сім’ї та родичі жертви репресивних органів, інші особи, крім 

осіб, зазначених у ч. 4 ст. 8 ЗУ [207], мають право на часткове обмеження до-

ступу до інформації про себе на строк, визначений у частині четвертій цієї 

статті. При цьому особа має право обмежити доступ лише щодо свого расо-

вого (етнічного) походження, політичних або світоглядних поглядів, віроспо-

відання, а також даних, що стосуються здоров’я та статевого життя. Нормою 

п. 2 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ [207] передбачено 

річний термінз дня набрання чинності цим Законом на подання розпоряднику 

архівної інформації клопотання про обмеження доступу до архівної інформа-

ції репресивних органів про себе в порядку, визначеному цим Законом. У разі 

неподання такого клопотання у визначений строк доступ до інформації про 

зазначених осіб не підлягає обмеженню. 

Один з авторів ЗУ [207] В. В'ятрович пояснює необхідність такої пере-

ваги для жертв репресій тим, що людей «ламали» під час допитів, і людина 

могла говорити, що завгодно, у тому числі обмовляти себе та інших, і навіть 

стати причиною чиєїсь смерті [946]. Натомість на цей випадок звіт [130] осо-

бливо наголошує на необхідності надати можливість таким особам та/або їх 

спадкоємцям внести зміни чи заяву щодо інформації, яка міститься про них у 

персональних досьє, як це вже описано вище. 

Варто також зазначити, що згідно з ч. 6 ст. 9 ЗУ [207] обмеженню дос-
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тупу підлягає інформація, а не документ. Але механізму реалізації цього 

принципу ЗУ [207] не передбачає. Однак цей механізм передбачений у звіті 

[103]: у випадках, коли приватність особи і право на історичне розслідування 

протистоять одне одному, може бути передбачено рішення щодо викорис-

тання копії оригінального документа з видаленим іменем жертви чи третьої 

сторони. Доцільно прямо передбачити цей механізм у ЗУ [207]. 

Крім того, згідно з ч. 4 ст. 9 ЗУ [207] особи, зазначені у ч. 1-3 цієї стат-

ті, мають право обмежити доступ до архівної інформації репресивних органів 

про себе на строк не більш як 25 років. Однак у законі не вказано, з якого 

моменту відраховується цей термін, що буде породжувати суперечки. 

4. Проблеми підходу ЗУ [207] щодо таємності в контексті міжнародних 

традицій. Як зазначалося вище, згідно з ч. 1 ст. 5 ЗУ [207] право на доступ до 

архівної інформації репресивних органів, зокрема, гарантується забороною 

на віднесення архівної інформації репресивних органів до таємної інформа-

ції. Однак згідно з ч. 3 ст. 8 ЗУ [207] не може бути обмежений доступ до ар-

хівної інформації репресивних органів, носії якої містять грифи секретності, 

не передбачені законодавством України. 

Отже, остання норма дає підстави вважати, що всупереч ч. 1 ст. 5 ЗУ 

[207] може залишатися якийсь масив інформації з архівів репресивних орга-

нів, таємність яких буде «передбачена законодавством України». Оскільки 

вирішення цього питання залежить, як правило, від зацікавлених відомств, то 

є велика небезпека, що, як зазначалося вище, раптом усе залишиться таєм-

ним. 

Не виправлено це і у ЗУ [207], що, до речі, прямо суперечить п. 7.2 Ре-

комендації № R (2000) 13. В таких умовах доречний був би динамічний під-

хід, розглянутий в узагальненні [507] і описаний вище: надання всім органам, 

що створили документи, і їхнім правонаступникам строку, до якого вони ма-

ють право повторно засекретити будь-які зазначені ними матеріали на пев-

ний строк. Після закінчення цього строку всі не засекречені повторно доку-

менти автоматично перестають бути секретними [507, с. 57]. При цьому пот-
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рібно встановити строк такого повторного засекречування, наприклад ті ж 25 

років, як у ч. 4 ст. 9 ЗУ [207]. 

5. Особливості зберігання архівної інформації репресивних органів від-

повідно до ЗУ [207] в контексті міжнародних традицій. Розділом IV ЗУ [207] 

передбачено, що фактично основним розпорядником архівної інформації ре-

пресивних органіввідповідно до ЗУ [207] буде Галузевий державний архів 

(ГДА) Українського інституту національної пам’яті. 

Слід зазначити, що, як встановлено в узагальненні [507], спеціальні 

установи для управління такими архівами були створені у 9 країнах, зокрема 

у Польщі, Чехії, Словаччини [130]. У більшості інших країн, що постраждали 

від репресивних режимів, архіви колишніх спецслужб залишаються в розпо-

рядженні державного органу-правонаступника. Ці органи повинні прийняти 

й опублікувати правила доступу до матеріалів, що зберігаються в них, які 

стосуються репресій і нагляду за населенням [507, с. 56]. 

Отже, з огляду на світовий досвід, право на життя має зберігання архі-

вів репресивних органів як у спеціалізованих установах, так і за попереднім 

місцем зберігання. В Україні обрано перший варіант. Однак, з огляду на да-

ний досвід, в Україні навряд чи реально зібрати у ГДА носії архівної інфор-

мації за 1917-1991 рр. протягом двох років з дня набрання чинності цим За-

коном, як це передбачено п.п. 6, 7 Розділу V «Прикінцеві та перехідні поло-

ження» ЗУ [207]. Так, за даними ревізії липня 2016 р., в архівах України збе-

рігається понад 2 млн. документів репресивних органів за 1917-1991 рр. 

[963]. З одного боку, така кількість документів свідчить про величезні масш-

таби порушення прав і свобод людей комуністичною тоталітарною системою 

в Україні [963], а з іншого боку, дає чітке усвідомлення того, що великий 

проміжок часу доступ до такої інформації повинні забезпечувати галузеві ар-

хіви, які і зараз зберігають цю інформацію. В принципі, це не суперечить і ЗУ 

[207], оскільки згідно з ч. 2 ст. 10 ЗУ [207] доступ до архівної інформації ре-

пресивних органів забезпечують ГДА та інші розпорядники архівної інфор-

мації. Тому перед суспільством стоїть завдання забезпечити належну роботу 
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цих розпорядників. 

За таких умов було б доцільно у ЗУ [207] надати документам репресив-

них органів статус таких, що належать до Національного архівного фонду у 

розумінні ЗУ [156]. Це підсилило б гарантії належного поводження з такими 

документами, у тому числі такими, що, можливо, зберігаються у приватних 

колекціях, та підвищило рівень відповідальності за порушення відповідних 

правил та гарантій. 

В. В'ятрович також зазначає, що політичнимнаслідком цього Закону 

івідкриттяархівівстане «декадебізація» сучаснихспецслужбіправоохоронних 

органів.Адже, навітьзберігаючи ціархіви,вони виконуютьневластивуїм функ-

ціюі наслідуютьспадковість радянських каральних органів [946]. 

6. Інші питання удосконалення ЗУ [207] в контексті міжнародних тра-

дицій. У звіті [130] звертається увага на необхідність вирішення питання по-

вернення з архівів репресивних органів особистих документів. До таких може 

відноситися вилучене при обшуках особисте листування, вилучені в камерах 

літературні твори тощо. Водночас необхідність повернення таких документів 

може порушувати цілісність архівів. Як зазначають автори [130], компроміс-

не рішення може бути прийняте шляхом розрізнення суто особистих докуме-

нтів, що повинні бути повернуті їхнім власникам чи їхнім нащадкам, і доку-

ментів, що стосуються діяльності осіб в їхній громадській або політичній ро-

лі, які повинні постійно залишатися в архівах. Повинно бути визнано право 

на фінансову компенсацію власникам цих документів чи їхнім нащадкам, із 

забезпеченням недопущення розміщення таких документіву публічних архі-

вах. У той же час можна рекомендувати, що у разі, якщо особи, яким повер-

нуто майно, вирішать його передати третій стороні, держава повинна отри-

мати право пріоритетного набуття. 

Відповідно до цитованого вище п. 11 Рекомендації № R (2000) 13 будь-

яка відмова у доступі чи у спеціальному дозволі на доступ повинна повідом-

лятися в письмовій формі. Але такої вимоги немає ані у ЗУ [156], ані у ЗУ 

[207], що прямо суперечить Рекомендації. За таких умов право на оскаржен-
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ня, передбачене ч. 3 ст. 13 ЗУ [207], залишається декларативним, оскільки 

немає чого оскаржувати. Необхідно вимогу письмової відмови включити в 

обидва згаданих закони. 

Отже, прийнятий ЗУ [207] має велике значення для з’ясування історич-

ної правди і об’єктивної оцінки ролі репресивних органів радянської влади в 

історії України; закон в основних своїх положенням відповідає демократич-

ним західним традиціям. У той же час деякі важливі питання залишилися не-

врегульованими, що потребує удосконалення Закону, згідно із сформульова-

ними пропозиціями. 

 

 

4.4. Адміністративно-правова охорона права на участь народних мас 

у культурному житті в контексті принципів ЮНЕСКО 

 

У підрозділі 4.1 цієї роботи наголошено на взаємозв’язку доступу гро-

мадян до культурних надбань та участі у культурному житті. Разом із тим, з 

отриманням незалежності в Україні, попри очікування, відбулося відчуження 

народу від культури та культурних надбань. У зв’язку із цим актуальним стає 

переосмислення державної політики у сфері культури з метою забезпечення 

необхідних умов для підтримки вітчизняної культури як основи прогресив-

ного розвитку суспільства [572, с. 1]. 

Водночас, як зауважується у роботі [533, с. 1], культура є головним 

чинником, що визначає духовний розвиток нації, вона є показником її само-

бутності. Саме через культуру утверджуються духовні та моральні ідеали на-

ції. Розвиток культури є однією з вирішальних умов суспільного й соціально-

го прогресу. 

Засади прилучення широких народних мас до участі у культурному 

житті вироблені ЮНЕСКО та сформульовані у згаданому вище документі 

«Рекомендації про участь та внесок народних мас у культурне життя» (Най-

робі, 26.11.1976) [105]. Цей документ прийнятий виходячи з необхідності по-
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долання існуючої у світі суперечності: з одного боку, доступ до культури і 

участь у культурному житті є основними елементами загальної соціальної 

політики, але, з іншого боку, культурна діяльність часто зачіпає лише незна-

чну частину населення. 

Пізніше ЮНЕСКО було прийнято Рекомендацію [660] (06.08.1982) 

«Культура і демократія. Права у сфері культури і культурна демократія». 

Тому вирішення питання широкого доступу народних мас до культур-

них надбань, зокрема і на підставі означених документів, є актуальним. 

На даний час Рекомендації [105] не знаходять достатньої уваги ані в 

наукових дослідженнях, ані в практичному застосуванні. Якщо у працях ро-

сійських дослідників ці Рекомендації періодично згадуються як джерело ку-

льтурного права [440, 628, 754, 868, 976], то серед робіт українських дослід-

ників автору відома лише одна [692]. Зокрема, у роботі [868] зазначається, 

що Рекомендація [105] є підсумком ряду декларацій, схвалених міжурядови-

ми конференціями з політики у галузі культури. Поняття доступу до культу-

ри Рекомендація визначила як ефективну можливість для всіх вільно отриму-

вати інформацію, формуватися як особистість, пізнавати, розуміти культурні 

цінності і користуватися ними. Під участю у культурному житті, відповідно з 

цим документом, мається на увазі ефективна і гарантована для всіх – груп та 

індивідів – можливість вільного самовираження, спілкування, дії, творення у 

цілях забезпечення свого власного розквіту, гармонійної життя і культурного 

прогресу суспільства. 

У роботі [692] серед положень Рекомендацій виділено основні ідеї: ку-

льтура за своєю природою є суспільним явищем, результатом спільноїтвор-

чості людей, впливу їх один на одного; як важлива складова життя культура є 

однимз основних чинників прогресу суспільства;у структуру культури вклю-

чено особливості здобуття знань, потреба упевному способі життя, особливо-

сті мислення, спілкування, поведінки;участь у культурному житті спільноти 

передбачає утвердження цінностіособи, її самобутності, реалізацію основних 

свобод і прав людини;утвердження культурної самобутності не може призве-
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сти до ізоляції етноспільнот, а навпаки, супроводжується спілкуваннями між 

ними. 

Однак більш докладного викладення та аналізу Рекомендацій не здійс-

нено. 

Докладно вказані Рекомендації аналізуються у роботах автора [1109, 

1110]. 

Серед принципів, сформульованих у Рекомендаціях [105], зазначається, 

що культура є невід'ємною частиною соціального життя і у цьому зв'язку ку-

льтурна політика повинна розглядатися у більш широкому контексті загаль-

ної політики держав; що культура за своєю природою являє собою суспільне 

явище, результат спільної творчості людей і впливу, який вони чинять один 

на одного. Культура все більше виступає як важлива складова частини життя 

людини і один із основних факторів прогресу; найважливішою умовою цього 

прогресу є забезпечення постійного зростання духовного потенціалу суспіль-

ства на основі всебічного і гармонійного розвитку всіх його членів та най-

більш повного розкриття їх творчих можливостей. 

Участь як можна більшого числа людей і асоціацій в максимально різ-

номанітних і вільно обраних культурних заходах необхідна для розквіту ос-

новних людських цінностей і гідності особистості; при цьому доступ широ-

ких народних мас до цінностей культури може бути забезпечений лише при 

створенні необхідних економічних умов, які дозволяють їм не тільки корис-

туватися благами культури, а й брати активну участь в культурному житті та 

розвитку культури. 

У подальшому у Рекомендації [660] ще раз було наголошено на необ-

хідності створювати необхідні соціально-економічні умови для того, щоб на-

селення в цілому могло брати участь у створенні культурних цінностей, мати 

до них доступ і користуватися ними (п. 1, «е»). Водночас у Рекомендації 

[105] зазначається, що культурна діяльність часто зачіпає лише незначну час-

тину населення. Часто існує значний розрив між дійсністю і проголошеними 

ідеалами, оголошеними намірами, програмами чи результатами. 
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За змістом Рекомендацій, концепція культури поширюється на всі фо-

рми творчості та вираження груп або індивідуумів як в їх образах життя, так і 

в художній діяльності; вільний демократичний доступ народних мас до куль-

тури передбачає проведення відповідної економічної і соціальної політики; 

поняття участі в культурному житті припускає участь різних соціальних пар-

тнерів як в прийнятті рішень, пов'язаних з культурною політикою, так і у 

здійсненні заходів та їх оцінці; вільна участь у культурному житті пов'язана 

з: а) політикою розвитку, спрямованою на забезпечення економічного зрос-

тання і соціальної справедливості; b) політикою безперервної освіти, що від-

повідає потребам і прагненням усіх людей, яка сприяє усвідомленню їх влас-

них інтелектуальних можливостей і сприйнятливості, забезпечує їм культур-

не виховання і художню підготовку, удосконалює їх можливості самовира-

ження і стимулює їх творчі здібності, дозволяючи їм, таким чином, краще 

засвоювати соціальні зміни і більш широко брати участь у суспільному жит-

ті; с) науково-технічною політикою, що керується прагненням зберігати ку-

льтурну самобутність народів; d) соціальною політикою прогресу, що має, 

зокрема, за мету скорочення і подальшу ліквідацію нерівності у відношенні 

умов життя, можливостей і здійснення сподівань, яким піддаються деякі гру-

пи і люди, особливо що знаходяться в найменш сприятливому положенні; е) 

політикою в галузі навколишнього середовища, спрямованою на те, щоб 

шляхом благоустрою території та охорони природи створити умови життя, 

які сприяють розквітові особистостей і колективів; f) політикою комунікації, 

спрямованою на розширення вільного обміну інформацією, ідеями та знан-

нями для сприяння взаєморозумінню і заохоченню в цих цілях використання 

і розвитку засобів інформації як сучасних, так і традиційних, в інтересах ку-

льтури на основі поваги суверенітету держав і принципів невтручання у вну-

трішні справи інших країн, рівноправності і права народів на вільне самовиз-

начення; g) політикою міжнародного співробітництва на основі принципів 

рівності культур, взаємної поваги, взаєморозуміння та взаємної довіри і зміц-

нення миру. 
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Рекомендації включають: законодавчі та регламентуючі заходи; техні-

чні, адміністративні, економічні і фінансові заходи; заходи у сфері міжнаро-

дного співробітництва. Структура заходів наведена у дод. В.10, а компоненти 

заходів – у додатках Б.67-Б.69. 

Аналіз компонентів, що відносяться до законодавчих та регламентую-

чих заходів (дод. Б.67), свідчить про те, що у Рекомендації [105] наголошу-

ється на необхідності забезпечення культурних прав як складової загальних 

прав людини (підпункт «а»); гарантування свободи самовираження та інфор-

мації («j», «n»), свободи ЗМІ («o»); охорони культурної спадщини («р», «q»), 

у тому числі нематеріальної («g»), особливої уваги до забезпечення участі у 

культурному житті осіб з обмеженими можливостями («h»), обмеження про-

явів насильства та агресії в культурі («s»); забезпечення матеріальної бази 

культури («k») та статусу працівників культури («l»). Натомість влада Украї-

ни не може похвалитися особливими досягненнями у законодавчому та рег-

ламентуючому забезпеченні цих компонентів. Так, вище зазначалося (див. 

підрозділ 4.2), що не реалізовано належним чином охорону культурної спад-

щини та не знайдено належного законодавчого забезпечення охорони нема-

теріальної спадщини; суперечливими є підходи до обмеження проявів наси-

льства та агресії в культурі (див. підрозділ 3.2); є суттєві проблеми у забезпе-

ченні участі у культурному житті осіб з обмеженими можливостями (розгля-

дається нижче, підрозділ 4.5). Статистичні дані (див підрозділ 2.3, дод. Б.25) 

свідчать про постійне зниження кількості соціокультурних об’єктів в Україні, 

що призводить до звуження можливостей доступу до культури, особливо у 

невеликих містах і у сільській місцевості. Українська влада недостатньо пік-

лується про матеріальне забезпечення працівників культури. Так, ще у 2006 

р. експерти вказували на негативні явища у колективах культури: недостатнє 

фінансування; незабезпеченість працівників ряду установ культури соціаль-

ними гарантіями і пільгами, визначеними законодавством; низький рівень 

заробітної плати у галузі (відносно заробітної плати працівників інших сфер); 

порушення вимог законодавства про працю (несвоєчасна виплата та наяв-
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ність заборгованості із заробітної плати); застосування вимушеної неповної 

зайнятості (робота на неповну ставку, вимушені відпустки без збереження 

заробітної плати); невиконання окремих положень колективних договорів 

[582]. У 2013 р. тодішній народний депутат України В. Кличко повідомляв 

про численні скарги від представників сфери освіти і культури та простих 

громадян, особливо батьків дітей, що навчаються у закладах культури, про 

скорочення кількості шкіл естетичного виховання, будинків культури, клубів 

і бібліотек під гаслами «оптимізації» [956]. Вже після Революції Гідності, 

попри у цілому важкий стан сфери культури, Мінфін продовжив хибну прак-

тику бюджетної «економії» на соціальних гарантіях працівникам культури 

[876]. 

У Рекомендаціях [105] вважається необхідним вивільнити технічні, ад-

міністративні та фінансові засоби з метою забезпечення повного доступу на-

родних мас до культури та їх участі в культурному житті. Тобто, держави за-

кликаються до визнання пріоритету забезпечення доступу до культури над 

іншими напрямами витрачання бюджетних коштів. Для цього державам ре-

комендується здійснити заходи, структура яких наведена у дод. В.10, а ком-

поненти – у дод. Б.68. Зазначені заходи групуються у два блоки: засоби куль-

турної діяльності та політика, пов'язана з культурною діяльністю. У першому 

блоці, перш за все, звертається увага на децентралізацію заходів та заохочен-

ня розвитку місцевих центрів, з особливою увагою малонаселеним зонам і 

периферійним районам, що перебувають у несприятливих умовах. У подаль-

шому в Рекомендації [660] (06.08.1982) ЮНЕСКО ще раз було наголошено 

на необхідності вжити заходів із метою децентралізації творчої культурної 

діяльності та управління культурою, щоб забезпечити ефективну участь усіх 

груп суспільства і гарантувати поширення культурних заходів на всі геогра-

фічні райони держав, уникаючи їхньої концентрації в міських центрах (п. 1, 

«с»). Як зазначено вище, культурна політика в Україні призводить, навпаки, 

до згортання мережі закладів культури, що завдає шкоди, перш за все, насе-

ленню місцевостей, віддалених від центру. 
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Крім того, у першому блоці приділено увагу необхідності залучення до 

проведення культурної політики інститутів громадянського суспільства, під-

тримки аматорських колективів і окремих діячів культури – аматорів, а також 

належне фінансування культури з метою створення сприятливих умов для 

творчості, соціального захисту працівників культури, поширення культурних 

благ та послуг, забезпечуючи не тільки бюджетне фінансування, а й заохо-

чуючи створення позабюджетних фондів. Як зазначено вище, фінансування 

культури в Україні (див. підрозділ 2.3 цієї роботи) не відповідає міжнарод-

ним демократичним стандартам та положенням Рекомендації [105]. 

У другому блоці велика роль приділяється взаємодії культурного та ін-

формаційного контексту, що відповідає науковим та практичним положен-

ням, сформульованим у підрозділі 3.1 цієї роботи. Натомість слід звернути 

увагу на те, що вимога широкого ознайомлення населення з аудіовізуальни-

ми творами суперечить суттєвою мірою тим обмеженням, які вводяться задля 

захисту авторських прав і, особливо, суміжних прав (див. підрозділ 3.4 цієї 

роботи). Варто також звернути увагу на вимогу безпосереднього залучення 

жителів або ж їх представників до участі у розробці концепції та здійсненні 

планів містобудування та поліпшення створених людиною умов життя, на-

вколо чого в Україні постійно точаться жорсткі суперечки. 

У сфері міжнародного культурного співробітництва державам-членам 

або компетентним органам влади (дод. Б.69) рекомендовано всіляко сприяти 

міжнародним культурним обмінам на засадах дотримання міжнародного ку-

льтуроохоронного права; враховувати важливий внесок, який преса, книги, 

аудіовізуальні засоби і, особливо, телебачення можуть внести у взаєморозу-

міння народів і їх ознайомлення з культурними досягненнями інших народів. 

Водночас наголошено на необхідності вживати необхідних заходів для ого-

родження національних культур від творів, що пропагують ідеї ворожнечі та 

ненависті між народами, війни, насильства і расизму, маючи на увазі їх нега-

тивні наслідки та їх розбещуючий вплив на молодь. Як зазначено вище (див. 

підрозділ 3.2 цієї роботи), в Україні у цій сфері мають місце суттєві прогали-



380 

ни. 

У контексті широкого залучення населення пізніше – у Рекомендації 

[660] –  було наголошено на необхідності вжити таких заходів (пункт 1): a) 

прискорення процесу демократизації культури, здійснюючи політику, яка 

забезпечує право на культуру і повністю гарантує суспільству можливість 

користуватися благами, що з цього випливають; c) вжиття заходів із метою 

децентралізації творчої культурної діяльності та управління культурою; d) 

посилення й розширення впливів найвизначніших регіональних, національ-

них і загальних культурних цінностей… щоб населення могло завдяки віль-

ному виборові збагачувати свою інтелектуальну спадщину залежно від своїх 

потреб і вподобань; f) сприяння розвиткові демократії у сфері культури й де-

мократизації освіти; h) залучення населення до мистецтва і контактів між ав-

торами творів і населенням; i) організація підготовки й перепідготовки спеці-

алістів із проведення культурних заходів у громадах; j) приділення особливої 

уваги участі молоді в культурному житті; k) більш активне створення таких 

культурних установ, як бібліотеки, музеї, театри, кінотеатри й пересувні ви-

ставки у громадах, особливо в сільській місцевості58. 

Таким чином, широке залучення народних мас до участі у культурному 

житті є важливим чинником розвитку культури у країні. Водночас, порівнян-

ня з Рекомендаціями ЮНЕСКО [105, 660] свідчить про те, що Україна на 26-

му році своєї незалежності не змогла досягти рівня, який мав місце ще у 

УРСР, а по деяких позиціях має суттєвий відкат від раніше досягнутого рів-

ня, зокрема щодо втрати великої кількості соціокультурних об’єктів й колек-

тивів культури. 

                                                 
58 Підпункти b) (відмова від усіх форм дискримінації) та g)(початок широкого насту-

пу на неграмотність) не розглядаються у зв’язку з їх неактуальністю для України. 
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4.5. Адміністративно-правова охорона права на доступ осіб  

з інвалідністю до культурних надбань у контексті  

західної правової традиції 

 

У підрозділах 4.1, 4.4 цієї роботи наголошено на міжнародних традиці-

ях уваги до забезпечення доступу осіб з інвалідністю до культурних надбань. 

Так, у Документі Краківського симпозіуму з питань культурної спадщини 

[99] передбачено, що Держави-учасниці, визнаючи важливість забезпечення 

найширшого доступу до їхньої культурної спадщини, приділятимуть увагу 

потребам інвалідів (п. 16). Такий підхід розглядається, зокрема, як засіб по-

долання дискримінації людей, у даному випадку – за ознакою інвалідності. 

Роботи з наукового аналізу адміністративно-правового забезпечення 

реалізації «рівності і «повної участі» осіб з інвалідністю у соціальному, зок-

рема у культурному, житті та розвитку практично невідомі. Обговорення 

здійснюється переважно на рівні громадськості [389, 880, 1001 та ін.]. 

Водночас, у спеціальній літературі, яка присвячена проблемам реабілі-

тації інвалідів, участі інвалідів у культурному житті приділяється велика ува-

га. Як зазначається у сучасних дослідженнях [399, 785 та ін.], з одного боку, 

участь інвалідів у культурному житті носить реабілітаційний характер і 

спрямовується на їх соціальну інтеграцію; а з іншого боку, саме в культурі і 

мистецтві громадяни з обмеженими можливостями можуть на рівних конку-

рувати із звичайними людьми, досягати значних успіхів, використовувати 

свій творчий, художній та інтелектуальний потенціал – не тільки для власно-

го блага, а й для збагачення всього суспільства. В роботі [480] підкреслюєть-

ся, що творча реабілітація інвалідів не менш важлива, ніж реабілітація меди-

чна, вона є, з одного боку, одним з найбільш дієвих способів відновлення і 

розширення їх духовного світу, з іншого – засобом формування толерантного 

ставлення до них. Мистецтво формує позитивну мотивацію життєдіяльності 

інваліда, психологічний фон самоствердження і, в кінцевому підсумку, вико-
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нує реабілітуючі і адаптуючі функції. 

В роботі [439] вказується, що інвалід, який позбавлений можливості 

нормального спілкування та відчуває фізичні і моральні страждання, знайде в 

культурі і через культуру підтримку-опору в собі і суспільстві. Опановуючи 

культурні цінності, домагаючись успіхів, скажімо, в галузі образотворчого 

мистецтва, він по-новому усвідомлює себе і перестає бути «соціальним ізго-

єм» [439]. Причетність інвалідів до світу здорових людей є свого роду терапі-

єю [622, с. 33]. 

Окремі питання забезпечення доступу осіб з інвалідністю до культур-

них надбань розглянуто автором у її статтях [1056, 1115]. 

У 1982 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Всесвітню програму дій 

щодо інвалідів [75]. Метою цієї програми визнана, зокрема, реалізація цілей 

«рівності» і «повної участі» інвалідів у соціальному житті та розвитку. Це 

означає створення таких же умов життя, що і для усього населення. Ці кон-

цепції повинні застосовуватися однаковим чином і мати рівну першочерго-

вість у всіх країнах, незалежно від їх рівня розвитку (п. 1). Так, у п. 2, 37 

Програми [75] констатується, що понад 500 млн. людей у світі є інвалідами, і 

ця цифра кожного року зростає. Такі люди повинні користуватися тими ж 

правами і можливостями, що і всі інші. Однак найчастіше вони не можуть 

вести повноцінний спосіб життя через існуючі в суспільстві соціальні і фізи-

чні бар'єри, що перешкоджають їх повноправної участі. Інваліди в значному 

ступені стикаються з перешкодами фізичного, культурного і соціального ха-

рактеру, які заважають їх життю навіть при наданні їм допомоги у сфері від-

новлення працездатності (п. 39 Програми [75]). Для багатьох дітей наявність 

дефекту веде до їх відокремлення або ізоляції від накопиченого людського 

досвіду саме в ті роки, які мають важливе значення для розвитку особистості 

і характеру дитини (п. 46). 

За Програмою [75] Держави-члени повинні забезпечувати, щоб інвалі-

дам були гарантовані ті ж можливості для проведення вільного часу, як і ін-

шим громадянам. Це включає в себе можливість відвідування ресторанів, кі-
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нотеатрів, театрів, бібліотек і т. д., як і курортів, спортивних арен, готелів, 

пляжів та інших місць відпочинку. Держави-члени повинні вживати заходів з 

метою усунути всі існуючі для цього перешкоди (п. 134). 

Держави-члени повинні забезпечити інвалідам можливість використо-

вувати свій творчий, артистичний і інтелектуальний потенціал повною мірою 

не тільки для свого блага, а й для збагачення всього суспільства. З цією ме-

тою необхідно забезпечити доступ до культурного життя; якщо це необхідно, 

повинні прийматися спеціальні заходи. Сюди входять слухові апарати для 

глухих, література, віддрукована шрифтом Брайля, касети для сліпих і мате-

ріали для читання, відповідні розумовим здібностям людини. У сферу куль-

турного життя входять танці, музика, література, театр і пластичне мистецтво 

(п. 135). Ілюстрацією останнього, зокрема, є поширення у світі танцю на ін-

валідних візках, який вперше з'явився у Великобританії в середині 1960-х 

рр.,а станом на середину 2010-х рр. нараховується більш ніж 5.000 танцюри-

стів з 40 країн світу [927]. 

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 20.12.1993 48/96 [77] ви-

значені «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалі-

дів». 

Так, Правило 5 встановлює вимоги щодо забезпечення «доступності». 

Відповідно до цього Правила Держави повинні визнати важливість забезпе-

чення доступності в процесі створення рівних можливостей для інвалідів у 

всіх сферах життя суспільства.  

Згідно з Правилом 10 держави забезпечують залучення інвалідів до ку-

льтурного життя і забезпечують їм можливість участі на рівній основі в куль-

турному житті, для чого: а) держави повинні забезпечити, щоб інваліди, які 

проживають як в міських, так і сільських районах, мали можливість викорис-

товувати свій творчий, художній та інтелектуальний потенціал не лише для 

свого блага, а й для збагачення всього суспільства. Прикладами такої діяль-

ності є заняття хореографією, музикою, літературою, театром, пластичними 

видами мистецтв, живопису і скульптури. Особливу увагу, особливо в краї-
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нах, що розвиваються, слід звернути на такі традиційні та сучасні види мис-

тецтв, як лялькові постановки, декламування віршів і публічне читання про-

зових творів; б) держави повинні сприяти доступності таких культурно-

освітніх установ, як театри, музеї, кінотеатри та бібліотеки та можливості їх 

використання; в) держави повинні розробляти і використовувати спеціальні 

технічні засоби з метою розширення доступу інвалідів до літературних тво-

рів, фільмів і театральних постановок. 

Правило 15 встановлює вимоги до законодавства, яке б гарантувало до-

сягнення зазначених цілей. Згідно з цим Правилом національне законодавст-

во, що стосується інвалідів, може існувати у двох видах. Права та обов'язки 

можуть бути закріплені або в загальному законодавстві, або міститися в спе-

ціальному законодавстві. Спеціальне законодавство для інвалідів може бути 

встановлено за допомогою таких заходів, як: а) прийняття окремого законо-

давства, що стосується виключно інвалідів; b) включення питань, що стосу-

ються інвалідів, до законів, пов'язаних з конкретними сферами; с) спеціальна 

згадка інвалідів в текстах, які призначені для тлумачення існуючого законо-

давства. Можлива також комбінація декількох вищевказаних підходів. 

13.12.2006 під егідою ООН було прийнято Конвенцію про права інвалі-

дів [63] та Факультативний протокол до неї [64], які були ратифіковані Укра-

їною без застережень 16.12.2009. Далі аналізуються положення Конвенції 

[63]. Зокрема, в контексті предмета дослідження цієї роботи, особливо велике 

значення мають статті 21 та 30 Конвенції [63]. Так, згідно зі ст. 21 Конвенції 

Держави-учасниці вживають усіх належних заходів для забезпечення того, 

щоб особи з інвалідністю могли користуватися правом на свободу вислов-

лення думки та переконань, зокрема свободу шукати, отримувати й поширю-

вати інформацію та ідеї нарівні з іншими, користуючись за власним вибором 

усіма формами спілкування, визначеними у ст. 2 Конвенції, тобто з викорис-

танням: мов, текстів, абетки Брайля, тактильного спілкування, великого 

шрифту, доступних мультимедійних засобів, так само, як і друкованих мате-

ріалів, аудіозасобів, звичайної мови, читців, а також підсилювальних і альте-
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рнативних методів, способів та форматів спілкування, зокрема доступної ін-

формаційно-комунікаційної технології. 

Отже, у ст. 21 Конвенції [63] реалізується загальна концепція забезпе-

чення свободи самовираження (підрозділ 3.1 цієї роботи), але з урахуванням 

специфічних засобів, орієнтованих на осіб з інвалідністю. 

У ст. 30 Конвенції [63] встановлено вимоги щодо забезпечення участі 

осіб з інвалідністю у культурному житті: 

а) визнання прав осіб з інвалідністю брати участь нарівні з іншими в 

культурному житті; 

б) вжиття усіх належних заходів для забезпечення того, щоб інваліди 

мали доступ до творів культури, у тому числі телевізійних програм, фільмів, 

в доступних форматах; до культурних закладів, зокрема, театрів, музеїв, кі-

нотеатрів, бібліотек, а також до пам'ятників і об'єктів, що мають культурну 

значущість; 

в) вжиття заходів для надання особам з інвалідністю можливості розви-

вати й використовувати свій творчий, художній та інтелектуальний потенціал 

– не тільки для власного блага, а й для збагачення всього суспільства; 

г) вжиття заходів, щоб закони про захист прав інтелектуальної власнос-

ті не ставали невиправданим чи дискримінаційним бар'єром для доступу ін-

валідів до творів культури, з урахуванням норм міжнародного права. 

Статтею 34 Конвенції [63] запроваджується Комітет з прав інвалідів, 

який задуманий як ключова складова механізму захисту індивідуальних прав 

осіб або груп осіб, що вважають себе жертвами порушення відповідною 

Державою – учасницею положень Конвенції [63] (див. також підрозділ 1.2 

цієї роботи). Так, згідно зі ст. 1 Факультативного протоколу [406] до Конвен-

ції [63], Держава-учасниця цього Протоколу визнає́ компетенцію Комітету 

приймати й розглядати повідомлення від осіб або груп осіб, які перебувають 

під її юрисдикцією та заявляють, що є жертвами порушення цією державою-

учасницею положень Конвенції. Україна ратифікувала ці Конвенцію і Прото-

кол без застережень, тобто визнала юрисдикцію Комітету з прав інвалідів 
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приймати й розглядати такі скарги і проводити розслідування. Цілком дореч-

но буде визнати, що даний механізм запроваджувався за аналогією з ЄСПЛ, 

однак, на відміну від ЄСПЛ, Комітет не має повноважень приймати рішення, 

обов’язкові для виконання Державою. 

Дуже важливо підкреслити, що усі перелічені норми і рекомендації, які 

містяться у аналізованих документах [63, 75, 77], не залишаються без реагу-

вання і поступово імплементуються у законодавство і практику держав, на 

чому наголошено у п. 61 Програми [75]. Звичайно, будучі не словах, а на ділі 

відданими принципам прав громадян та, відповідно, недискримінації осіб з 

інвалідністю, демократичні країни приділяють велику увагу викладеним ви-

ще підходам. Тому прагнення щодо «забезпечення західних стандартів дос-

тупу інвалідів до…» не є, так би мовити, «пустим звуком». Так, О.Р. Копієв-

ська [622], порівнюючи ставлення до осіб з інвалідністю в Україні та у краї-

нах Заходу, зазначає, що в країнах Західної Європи, а особливо в США – са-

ме де концепція «якості життя» отримала широке розповсюдження – склало-

ся зовсім інше ставлення суспільства до інвалідів. У США реально гаранту-

ються рівні права для всіх громадян, в тому числі й інвалідів [622, с. 33]. Сьо-

годні зроблено все, щоб проблем забезпечення якості життя осіб з інвалідніс-

тю існувало б як найменше. Влітку 1990 р. президент Дж. Буш підписав 

Americans with Disabilities Act – закон, який гарантує американцям-інвалідам 

повні громадянські права [399, 622]. Основне значення цього документа по-

лягає в забезпеченні всебічних державних гарантій, які усувають можливість 

дискримінації інвалідів. Закон гарантував інвалідам рівність при прийнятті 

на роботу, при користуванні громадським транспортом, при відвідуванні пу-

блічних і комерційних установ, а також при користуванні телекомунікаціями 

[622, 880, 914]. 

Ще одним принципом державної політики щодо інвалідів є необхід-

ність не наявності самих пристосувань, а здатність інваліда користуватися 

послугами організації або сервісу з тією ж простотою, як і звичайній людині. 

Так, якщо у бібліотеки є другий поверх, то вона не обов'язково повинна ви-
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трачати гроші на ліфт. Однак якщо інвалід просить книгу, яка знаходиться на 

другому поверсі, бібліотекари зобов'язані її принести [880, 914]. 

Також були прийняті спеціальні закони, що захищають права глухих і 

сліпих. У 1962 р. Конгрес США прийняв спеціальний закон про створення 

бібліотеки музики для глухих. Сьогодні бібліотека, яка знаходиться у Ва-

шингтоні, має більше 30 тис. записів, здійснених шрифтом Брайля. Лікарі і 

суди повинні наймати перекладачів з мови жестів для глухих пацієнтів. Виві-

ски забезпечуються написами, зробленими шрифтом Брайля, призначеними 

для сліпих і людей, що погано бачать. Ресторани швидкого харчування дру-

кують шрифтом Брайля назви напою на паперових стаканчиках. Сліпі люди 

можуть заходити з собаками-поводирями в автобуси і продуктові магазини, в 

які іншим американцям суворо заборонено заносити домашніх тварин [880, 

914]. 

Усе викладене є частиною заходів щодо реалізації права на інформа-

цію. 

У свою чергу, О.Р. Копієвська [622] також висвітлює роль Americans 

with Disabilities Act у забезпеченні участі інвалідів США в рекреаційних про-

грамах. Закон передбачає конкретні види діяльності муніципальних парків, 

інших рекреаційних закладів, спортивних комплексів для задоволення потреб 

інвалідів. Наприклад, при створенні парку в штаті Аризона для людей, позба-

влених зору або із слабким зором, встановлено дороговкази, виконані шриф-

том Брайля, вмонтовано пристосування в басейнах, відкрито багатофункціо-

нальні павільйони ігор та розваг для інвалідів, розроблено спеціальні марш-

рути для людей, позбавлених зору. Відвідувачі проходять, тримаючись за 

шнур, спеціально протягнутий від однієї точки маршруту до іншої. На кож-

ному з цих пунктів знаходиться щит з коротким списком всього, що знахо-

диться навколо (виконано шрифтом Брайля) [622, с. 33-34]. 

На жаль, Україна не може похвалитися постійною увагою до проблем 

осіб з інвалідністю, хоча окремі успіхи є. Так, О.Р. Копієвська [622] повідом-

ляє про приклади творчих досягнень інвалідів, представлених на Міжнарод-
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ній виставці творів глухих художників (1992 р.), на І Всеросійському фести-

валі мистецтва інвалідів (1992 р.), на виставці робіт Центру творчої реабілі-

тації душевнохворих людей при Всесоюзному центрі традиційної культури 

(1990 р.). Подібні фестивалі допомагають обдарованим інвалідам – художни-

кам, музикантам, літераторам – проявити свої таланти і можливості. Але, не-

зважаючи на те, що вищезазначені заходи проводились під гаслом «Дивись 

на мене як на рівного», їм не вдалося радикально змінити ставлення суспіль-

ства до інвалідів [622, с. 34]. У 1999 р. в Україну прийшли бальні танці на 

візках. Однак усе це ґрунтувалося, більшою частиною, на ентузіазмі окремих 

подвижників. Так, на засіданні Громадської гуманітарної ради 22.12.2010 то-

дішній Президент України В.Ф. Янукович визнавав, що після ратифікації 

ВРУ Конвенції [63] ані виконавчою, ані законодавчою гілками влади не 

зроблено суттєвих кроків для виконання вимог цього важливого документа. 

Такий стан є недопустимим [273, 534, 1115]. 

У Концепції Державної цільової Програми [264] (2011 р.) вказується, 

що на момент її прийняття національне законодавство не повною мірою від-

повідало вимогам Конвенції [63], не забезпечувало у повному обсязі реаліза-

цію інвалідами своїх прав у всіх сферах життєдіяльності, зокрема у сфері ку-

льтури. Програма у цілому була прийнята 01.08.2012 [256]. Одним з найваж-

ливіших завдань Програми визнане забезпечення доступу інвалідів до 

об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної 

інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, інформації та зв'язку. Зок-

рема, у цій програмі передбачалося внести зміни у низку законів України 

щодо включення до них положень із забезпечення доступності до об’єктів 

фізичного оточення для інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-

рухового апарату та інших маломобільних груп. Якби це завдання було реа-

лізовано, то це було б приблизно рівноцінно згаданому вище акту Americans 

with Disabilities Act (США). Однак жодних змін з цього приводу внесено не 

було. 

Огляд виконання у 2012-2013 рр. завдань Державної цільової програми 
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[256] узагальнювався в Інформації59, частково наведеній у дод. Б.70. З наве-

дених даних видно, що автори Інформації погодилися із тим, що завдання 

забезпечення доступності до об’єктів фізичного оточення не виконано. 

Що стосується розробки механізму реалізації ст. 8 ЗУ «Про культуру» в 

частині реалізації інвалідами права на відвідування державних та комуналь-

них закладів культури на пільгових умовах, то Інформація являє собою дива 

бюрократичної писанини. Так, в Інформації визнано, що жодного нового, тим 

більше ефективного механізму не розроблено, більше того, стан доступу на-

віть погіршений, але стверджується, що завдання «виконано частково». 

Насправді Державна цільова програма [256] фактично не виконана. 

До спеціальних законів, які стосуються інвалідів, слід віднести Закони 

[144, 193]. Відповідно до ЗУ [144]: 

– діяльність держави щодо інвалідів проявляється у створенні право-

вих, економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших умов для 

забезпечення їхніх прав і можливостей нарівні з іншими громадянами для 

участі в суспільному житті та полягає, зокрема, у: виявленні, усуненні пере-

пон і бар'єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб, 

у тому числі стосовно доступу до об'єктів фізичного оточення, а також, з 

урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів, – до осві-

ти, праці, культури, фізичної культури і спорту (ст. 4); 

– підприємства, установи та організації зобов'язані створювати умови 

для безперешкодного доступу інвалідів (у тому числі інвалідів, які викорис-

товують засоби пересування та собак-поводирів) до об'єктів фізичного ото-

чення. Власники та виробники транспортних засобів, виробники та замовни-

ки інформації (друковані ЗМІ, телерадіоорганізації тощо), оператори та про-

вайдери телекомунікацій повинні забезпечувати надання послуг і виробницт-

во продукту з урахуванням потреб інвалідів (ст. 26); 

– на об'єктах фізичного оточення інформація, що оприлюднюється, ду-

блюється рельєфним літерно-цифровим або рельєфно-крапковим шрифтом 

                                                 
59http://minsoc.kitsoft.kiev.ua/news/8340.html. 
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(шрифтом Брайля) (ст. 26); 

– місцеві органи виконавчої влади зобов'язані забезпечувати інвалідам 

необхідні умови для вільного доступу і користування культурно-

видовищними закладами і спортивними спорудами, для занять фізкультурою 

і спортом, а також забезпечувати надання спеціального спортивного інвента-

рю (ст. 34). 

Викладені норми, які мають відношення до реалізації культурних прав 

інвалідів, є правильними по суті, але носять переважно декларативний харак-

тер, не встановлюють конкретних гарантій реалізації цих прав та механізмів 

їх реалізації. Так, створення умов для безперешкодного доступу інвалідів об-

межується, частіше за все, влаштуванням пандусів. Однак відсутність відпо-

відних стандартів у спеціальних законах робить відповідні заходи недієвими 

– наприклад, коли створюються пандуси з дуже крутим підйомом, що робить 

пандус недоступним для візків. Що стосується надання інформації шрифтом 

Брайля чи будь-яким іншим спеціальним способом, то практично усім відо-

мо, що в умовах України інформація таким способом не надається. 

В ЗУ [193] встановлюються, зокрема, склад та повноваження органів 

виконавчої влади, які здійснюють державне управління системою реабілітації 

інвалідів, у тому числі у сфері культури. Відповідно до Закону [193]: 

– до органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління си-

стемою реабілітації інвалідів, належать ЦОВВ, що забезпечують формування 

державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту насе-

лення, охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури і спорту, будів-

ництва та архітектури, інші ЦОВВ, які в межах своїх повноважень займають-

ся формуванням і (чи) реалізацією державної політики у сфері соціального 

захисту населення та/або здійснюють заходи з реабілітації інвалідів, дітей-

інвалідів (ст. 6); 

– ЦОВВ, що забезпечує формування державної політики у сферах тру-

дових відносин, соціального захисту населення, у межах своїх повноважень 

щодо здійснення державної політики у сфері реабілітації інвалідів, зокрема, 
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розробляє нормативно-правові акти з питань соціального захисту інвалідів, 

дітей-інвалідів, здійснює контроль за додержанням законодавства, що регла-

ментує правовідносини у сфері соціального захисту інвалідів; організовує 

розроблення та впровадження державних соціальних нормативів у сфері реа-

білітації, Державної типової програми реабілітації інвалідів на основі матері-

алів відповідних ЦОВВ; організовує забезпечення інвалідів соціальним об-

слуговуванням, технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, а 

також санаторно-курортним лікуванням; разом з іншими центральними та 

місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями бере участь у створенні безпе-

решкодного середовища для маломобільних категорій населення; тощо 

(ст. 9). 

Водночас, якщо звернутися до Положення [261], яке регулює діяльність 

Міністерства культури України як ЦОВВ у сфері культури, то у цьому поло-

женні немає жодної згадки про обов’язки даного Міністерства перед інвалі-

дами. В Переліку [250] (див. дод. Б.33) це Міністерство не значиться серед 

тих державних органів, які відповідають за взаємодію з Комітетом з прав ін-

валідів. 

Водночас у Положенні [262] про Міністерство соціальної політики 

України взагалі не згадується про його роль в забезпеченні участі інвалідів в 

культурному житті. Переважає орієнтація роботи Міністерства на матеріаль-

не забезпечення інвалідів, а не на їх активну участь в житті суспільства, що 

не відповідає Конвенції [63] і визнане як недолік в Програмі [264]. Таке ад-

міністративно-правове регулювання не сприяє активізації роботи ЦОВВ що-

до участі інвалідів в культурному житті. 

Так, Конвенція [63] приділяє значну увагу засвоєнню та поширенню 

абетки Брайля (ст. 2, 9, 21, 24 Конвенції). Зокрема, це визнане одною із важ-

ливих умов для забезпечення того, щоб інваліди могли користуватися правом 

на свободу висловлення думки та переконань. Однак цьому напрямку в Укра-

їні відсутня системна державна підтримка. Наприклад, Порядком [253] щодо 
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забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами 

реабілітації, а також наступним Порядком [255] (попри критику попередньо-

го Порядку), книжки, видані шрифтом Брайля, не віднесені до спеціальних 

засобів спілкування та обміну інформацією, а тому видавати за державний 

кошт книжки шрифтом Брайля незаконно, що значно ускладнює комплекту-

вання спеціалізованих бібліотек [389]. Це прямо суперечить ст. 2 Конвенції 

[63], відповідно до якої «спілкування» включає використання мов, текстів, 

абетки Брайля, тактильного спілкування, великого шрифту… Так, за даними 

[389], за відсутності державної підтримки друкування книжок шрифтом 

Брайля можливе видання їх у межах до 10 примірників на 50.000 людей в 

Україні із глибоким порушенням зору. 

Як зазначається у публікації [984], історія видання в Україні книг шри-

фтом Брайля дуже сумна – 09.03.2011 вперше за 8 років вийшла дитяча книга 

шрифтом Брайля. Фінансування випуску таких книжок, у тому числі підруч-

ників, українська влада припинила з 2009 р. [798, 985]. Незрячі діти продов-

жують навчатися за радянськими підручниками. Та ці підручники з кожним 

роком рятують все менше: стираються крапки, зношується папір. Учні й досі 

вчаться за географічними картами, де Україна навіть не позначена як держа-

ва; використовуються старі схеми, ноти, таблиці. Можливо, вказує автор 

[985], ситуація виглядала б по-іншому, якби йшлося про значні наклади. 

Адже на тиражах 100-200 примірників (саме стільки потрібно, аби забезпечи-

ти усіх незрячих українських школярів) бізнес не побудуєш та (добавимо від 

себе) гроші не вкрадеш. 

До інших проблем книговидання для людей з порушенням зору відно-

сяться [389]: а) низька якість картону, на якому друкуються книжки шрифтом 

Брайля (в передових у цьому аспекті країнах їх друкують на спеціальному 

цупкому й гладенькому папері – перфокартковому); б) в Україні не займа-

ються друкуванням книжок збільшеним шрифтом, хоча у світі це нормальна 

практика і це прямо передбачено Конвенцією [63]; в) в Україні не видається 

музична брайлівська література; хоч серед незрячих людей багато музично 
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обдарованих, але їм не доступні нотні збірники. Для порівняння зазначимо, 

що Російська державна бібліотека для сліпих, маючи державне фінансування 

і державний статус, зберігає майже мільйон одиниць літератури, орієнтованої 

на людей з порушенням зору [839]. 

Не містить належних гарантій забезпечення участі інвалідів у культур-

ному житті і спеціальне законодавство про культуру. Так, згідно з ч. 2 ст. 8 

базового ЗУ «Про культуру» [200], діти дошкільного віку, учні, студенти, пе-

нсіонери, інваліди мають право на відвідування державних та комунальних 

закладів культури, позашкільних закладів освіти галузі культури на пільго-

вих умовах, передбачених законодавством. Даною нормою гарантії інвалідам 

у сфері культури з боку цього закону і закінчуються, хоча виникає питання 

можливості скористатися цією пільгою за умови відсутності гарантій досту-

пності (ст. 9 Конвенції [63]). Як зазначено вище, наміри визначити відповідні 

механізми у Державній цільовій програмі [256] залишилися нереалізованими. 

Певною мірою спроба вирішити це питання відбулася в ЗУ [159]. Згід-

но зі ст. 14 цього Закону під час проектування та експлуатації музейних при-

міщень враховуються потреби дітей, інвалідів, громадян похилого віку в дос-

тупі до культурної спадщини. Разом із тим у ЗУ [157] та ЗУ [156] не передба-

чається положень щодо врахування інтересів інвалідів при відвідуванні біб-

ліотек та/або архівів, хоча саме в цій сфері існують досить гуманні пропози-

ції щодо забезпечення доступності бібліотечних та архівних фондів інвалі-

дам. При цьому йдеться не тільки про «зовнішню» доступність, тобто мож-

ливість дістатися до приміщень бібліотек та/або архівних установ, але й про 

«внутрішню» доступність, тобто доступність до практичного користування 

фондами. Як зазначається у роботі [656], кожна загальнодоступна бібліотека 

повинна гарантувати вільний доступ до своїх фондів усім громадянам, які 

проживають в зоні її обслуговування, включаючи інвалідів та людей похило-

го віку. Так, ІФЛА виробила рекомендації щодо доступу до бібліотек для 

людей з обмеженими можливостями [1139]. Ці рекомендації орієнтовані на 

всі типи бібліотек: громадські, академічні, шкільні, спеціальні. Як зазнача-
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ється в преамбулі до цих рекомендацій, забезпечення доступності пов’язане з 

певними витратами. Водночас безліч поліпшень можуть бути реалізовані з 

дуже невеликою кількістю грошей або, можливо, і без будь-яких витрат. Рі-

шення часто можна знайти через зміну ставлення працівників і мислення по-

новому. Зокрема, в контексті доступу до матеріалів та послуг рекомендовано: 

– належна організація простору бібліотеки: чіткі та такі, що легко чи-

таються, знаки з піктограмами; полки, що доступні людині на візку; різної 

висоти комп’ютерні столи та столи для читання; стільці з міцними підлокіт-

никами; безперешкодний прохід між книжковими шафами, зокрема для лю-

дей в інвалідних колясках; наявність підйомнику для інвалідних колясок або 

рампи, якщо бібліотека має більше одного рівня; персонал, навчений надан-

ню допомоги відвідувачам у разі надзвичайної ситуації; 

– стіл звернення (запису) та/або довідковий/інформаційний стіл: регу-

льований стіл; стільці, придатні для людей похилого віку та відвідувачів із 

особливими потребами; індукційна петлева система для осіб з обмеженнями 

слуху; доступне самообслуговування; інші заходи [1139]. 

Згідно зі ст. 8 ЗУ [179], державні соціальні нормативи у сфері соціаль-

ного обслуговування встановлюються для визначення розмірів державних 

гарантій соціальної підтримки інвалідів, осіб похилого віку, дітей, які зали-

шилися без піклування батьків, та інших осіб, які потребують соціальної під-

тримки. 

Однак, як зазначалося у підрозділі 4.1 цієї роботи, державні соціальні 

стандарти та нормативи заморозили застарілі радянські норми і ніякому роз-

витку не піддаються. Та й радянські норми фактично не виконуються. 

Отже, важливою складовою частиною забезпечення доступності інва-

лідів до культурного надбання є фіксація вимог Конвенції [63] і сучасних пі-

дходів міжнародних організацій у відповідних державних соціальних станда-

ртах. 



395 

 

Висновки до розділу 4 

 

За наслідками дослідження проблемних питань європеїзація українсь-

кого права у сфері забезпечення доступу до культурних цінностей і культур-

них благ (культурних надбань) зроблено такі висновки. 

1. Охорона прав на доступ до культурних надбань передбачає необхід-

ність забезпечити такий доступ населенню в цілому і кожному окремо. Це 

означає, що культурні права не завжди є індивідуальними правами, відтак 

потребують розроблення особливі механізми їх захисту. Тобто відповідні га-

рантії діють не на користь одного конкретного учасника правовідносин, а на 

користь суспільства або його певної частини. В контексті даного розуміння 

правозабезпечувальна функція адміністративного права стає ще більш рельє-

фно вираженою, ніж коли йдеться про забезпечення індивідуальних прав, 

оскільки кожна окремо взята людина чи окрема спільнота не здатна самос-

тійно вирішити складні питання збереження культурних надбань з метою на-

дання доступу до них. 

2. Розглянуто діалектику понять «доступ до культурних надбань» та 

«охорона культурних надбань». Ця діалектика полягає у тому, що держава 

здійснює охорону культурних надбань, забезпечуючи їх максимальну досту-

пність для громадян. При цьому охорона є необхідною умовою доступу, 

оскільки в умовах, коли культурні надбання не охороняються, вони підда-

ються ризику бути зіпсованими чи знищеними. В контексті забезпечення до-

ступу до культурних надбань проаналізовано стан соціальних нормативів у 

сфері культури і встановлено, що ці нормативи є застарілими, фактично нічо-

го не обмежують та ні до чого не зобов’язують, що створює ілюзію дотри-

мання нормативів доступності соціокультурних об’єктів в умовах їх фактич-

ного скорочення. 

3. Проаналізовано термінологічні особливості застосування понять 

«культурна спадщина» та «культурні цінності», встановлено, що практично 
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усі міжнародні конвенції (крім Гаазької [19]) розглядають культурні цінності 

са́ме як рухомі об’єкти, а культуру спадщину – як нерухомі, ця ж традиція 

притаманна і українському правовому регулюванню. Виняток щодо Гаазької 

конвенції пов’язаний зі специфікою захисту – забезпечення збереження цих 

цінностей у місцях їх знаходження при збройному конфлікті, і тому неваж-

ливо, переміщені такі цінності чи ні. 

4. За останні роки в українському правовому регулюванні відбулося уз-

годження термінології ст. 92 КУпАП та ст. 201 КК України із термінологією 

спеціальних законів. Однак у ЦКУ залишаються певні неузгодженості. 

5. Проаналізовано особливості судового захисту права на доступ і 

обов’язку щодо охорони. Виходячи з обов’язку держави, в тому числі міжна-

родного, забезпечувати культурні права громадян, можна дійти висновку, що 

спори з приводу таких прав за участю СВП є публічно-правовими та підля-

гають розгляду переважно в адміністративних судах. Однак в умовах україн-

ського судочинства близькі за суттю судові справи з приводу охорони куль-

турних прав за участю СВП нерідко перетинаються в різних системах судо-

чинства, виходячи за межі адміністративного, однак і за таких умов, розгля-

даючи спір за участю СВП, господарський чи цивільний суд повинен врахо-

вувати відмінність статусів публічного і приватного суб’єктів, зафіксовану у 

ст. 19 Конституції України. Доводиться необхідність надання права судового 

оскарження сумнівних рішень СВП у культуроохоронній сфері організаціям 

культуроохоронного спрямування. 

6. Розглянуто особливості правовідносин у сфері охорони права на дос-

туп до нерухомої культурної спадщини. Встановлено, що з історичної точки 

зору  правова охорона культурного надбання – це, здебільшого, західна пра-

вова традиція. Переважно європейський дискурс правової охорони права на 

доступ до нерухомої культурної спадщини означає, що чесна імплементація 

та забезпечення чесного виконання фактично європейських вимог культуро-

охоронних міжнародних актів слід розглядати як європеїзацію адміністрати-

вного права у цій сфері. Натомість в Україні мають місце серйозні відступи 
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від вказаних вимог, які узагальнені у даній роботі (відсутність надійного за-

побігання будь-якому плану зміни території, функціонально прив'язаної до 

об’єктів спадщини, що охороняються, у тому числі виділення землі під забу-

дову в охоронюваних зонах пам'яток історії; відсутність належного контролю 

за схоронністю пам’яток культури, які знаходяться у приватній власності; 

відсутність системної протидії руйнуванню нерухомих пам'яток археології; 

руйнування об’єктів архітектури, які мають історичну цінність, але формаль-

но не внесені до реєстру нерухомих пам’яток України (або спеціально 

виключені з такого реєстру); несанкціонована перебудова (спотворення) охо-

ронюваних архітектурних пам’яток; всупереч Європейській ландшафтній 

конвенції нормативно не врегульована та належним чином не здійснюється 

охорона ландшафтів). 

7. Визначено адміністративно-правовий статус актів ІКОМОС як між-

народної неурядової спеціалізованої організації у сфері професійного вирі-

шення питань охорони культурної спадщини. Цей статус полягає у тому, що 

положення цих актів є легітимним тлумаченням Конвенції ЮНЕСКО про 

охорону всесвітньої культурної та природної спадщини [27], а невідповід-

ність прийнятих рішень цим актам є порушенням вказаної Конвенції, що 

враховується в судовій практиці. Узагальнено вимоги ІКОМОС до охорони 

культурної та природної спадщини. 

8. У контексті доступу до рухомих культурних цінностей розглянуто 

співвідношення між українським законодавством та Рекомендацією R (2000) 

13 від 13.07.2000 р. щодо європейської політики доступу до архівів [121]. 

Встановлено, що в українському законодавстві ціла низка важливих норм ЗУ 

«Про Національний архівний фонд та архівні установи», ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації» не узгоджується з Рекомендацією R (2002) 2 від 

21.02.2002 про доступ до офіційних документів [122], а відтак і Рекомендації 

R (2000) 13. Вивчення підходів ЮНЕСКО щодо доступу до архівів репресив-

них режимів дозволяє дійти висновку про необхідність їх врахування у від-

повідній законотворчості в України у напрямах: безумовного збереження 
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усіх документів, що свідчать про репресії; пріоритету публічного права ви-

значати осіб, відповідальних за злочини проти прав людини, перед правом на 

приватність щодо цих осіб; забезпечення доступу до архівних документів, 

створених до 1991 р., перш за все документів, що стосуються репресивної 

діяльності служб СРСР; безумовного доступу осіб, що постраждали від реп-

ресій, до усіх архівних документів про себе; права осіб на внесення змін чи 

заяв щодо інформації, яка міститься про них у персональних досьє. Окремі 

положення враховані при прийнятті ЗУ «Про доступ до архівів репресивних 

органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» та можуть 

бути використані для його обґрунтування й удосконалення. 

9. Розглянуто та проаналізовано у контексті стану забезпечення куль-

турних прав громадян в Україні принципи ЮНЕСКО щодо участі івнескуна-

родних масу культурне життя та їх значення для України. Встановлено, що 

широке залучення народних мас до участі у культурному житті є важливим 

чинником розвитку культури у країні. Водночас порівняння з Рекомендація-

ми ЮНЕСКО свідчить про те, що Україна на 26-му році своєї незалежності 

не змогла досягти рівня, який мав місце ще у УРСР, а по деяких позиціях має 

суттєвий відкат від раніше досягнутого рівня, зокрема щодо втрати великої 

кількості соціокультурних об’єктів й колективів культури. 

10. У контексті принципу недискримінації розглянуто різноманітні ас-

пекти забезпечення доступу осіб з інвалідністю до культурних надбань. 

Встановлено, що на міжнародному рівні гарантії прав осіб з інвалідністю, у 

тому числі культурних, встановлюються документами ООН: Всесвітньою 

програмою дій щодо інвалідів (1982 р.) [75]; Стандартними правилами забез-

печення рівних можливостей для інвалідів (1993 р.) [77]; Конвенцією ООН 

про права інвалідів (2006 р.), ратифікованою Україною 16.12.2009 [63]. Вста-

новлено, що реалізація прав осіб з інвалідністю у сфері культури не знайшла 

належного втілення в українському законодавстві й українській практиці та 

не відповідає вимогам перелічених актів і практиці країн демократичної пра-

вової традиції. Сформульовано пропозиції щодо подолання такої ситуації 
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(додаток А.1). 

11. Встановлено, що Факультативним протоколом [64] до Конвенції 

про права інвалідів [63] запроваджено механізм захисту індивідуальних прав 

осіб або груп осіб, що вважають себе жертвами порушення відповідною 

Державою-учасницею положень Конвенції [63]. Комітет з прав інвалідів упо-

вноважений приймати й розглядати такі повідомлення від таких осіб або груп 

осіб і здійснювати відповідні розслідування. За своєю суттю цей механізм є 

близьким до встановленого Радою Європи щодо ЄСПЛ, однак Комітет не має 

повноважень приймати рішення, обов’язкові для виконання Державою. 
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирі-

шення наукової проблеми, що полягає у розробці, на підставі домінуючої у 

сучасній науці культуроцентристської парадигми та з урахуванням аналізу 

європейського досвіду, концептуальних засад діяльності публічної адмініст-

рації щодо охорони культурних прав громадян, з подальшим формулюванням 

конкретних пропозицій щодо удосконалення українського публічного адміні-

стрування. Відповідно до мети роботи сформульовано такі висновки і пропо-

зиції. 

1. Об’єктивність європейського вибору України як чинник європеїзації 

публічного адміністрування розкривається на підставі аналізу впливу куль-

турно-ментальних чинників суспільства на вибір прийнятних для відповідно-

го суспільства моделей публічного адміністрування, оскільки встановлено, 

що серед двох моделей публічного адміністрування – відкритої (західної) та 

закритої (східної) – український народ тяжіє до відкритої моделі і заперечує 

закриту модель. Послідовне впровадження європейських політичних й пра-

вових традицій в національні системи публічного адміністрування прийнято 

називати європеїзацією. Зокрема, під європеїзацією адміністративного права 

слід розуміти не тільки формальне впровадження норм європейського права, 

але й щире сприйняття європейського стилю правового мислення, правотво-

рчості, правозастосування та правоохорони, що фактично в Україні не досяг-

нуто. 

2. Визначено особливості понять «європейське адміністративне право» 

та «європейський адміністративний простір» у контексті європеїзації адміні-

стративного права України. Встановлено, що ці поняття не можна ототожню-

вати, але потрібно розглядати їх у діалектичному взаємозв’язку. Обґрунтова-

но, що під європейським адміністративним правом слід розуміти адміністра-

тивне право ЄС, дотримання положень якого забезпечується Судом ЄС у 

спорах із наднаціональними органами ЄС. Водночас поняття «європейський 
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адміністративний простір» виходить за межі ЄС і формується також у межах 

інших європейських та міжнародних організацій демократичного і праволю-

дного спрямування (РЄ, ОБСЄ, ЮНЕСКО, організацій у сфері захисту інте-

лектуальної власності та ін.), національних правових систем демократичних 

країн; при цьому «європейське адміністративне право» бере участь у форму-

ванні загальних закономірностей та принципів «європейського адміністрати-

вного простору». Запропоновано авторське тлумачення поняття «європейсь-

кий адміністративний простір» як складової поняття «європейський правовий 

простір», який узагальнює та поширює принципи, норми, критерії та проце-

дури, прийняті міжнародними організаціями демократичного і праволюдного 

спрямування (РЄ, ЄС, ОБСЄ, ЮНЕСКО та ін.), а також національним правом 

європейських держав у сфері публічного управління, з метою забезпечення 

та захисту прав осіб у взаємовідносинах з органами публічної адміністрації 

на засадах пріоритету прав осіб, орієнтації на потреби громадян та дотримання 

принципів верховенства права; при цьому «європейське адміністративне пра-

во» є складовою «європейського адміністративного простору», інтегруючись 

з останнім як безпосередньо, так і переломлюючись через національні адмі-

ністративно-правові системи. Наголошено на ролі РЄ та ЄСПЛ у ствердженні 

прав людини в Європі, зокрема в Україні. 

Узагальнено найбільш характерні принципи європейського адміністра-

тивного простору, які повинні слугувати орієнтиром щодо європеїзації пуб-

лічного адміністрування України, серед яких є верховенство права; пріоритет 

прав людини; захист «слабкої сторони» у публічних правовідносинах; відпо-

відальність публічної адміністрації. 

3. Охарактеризовано нормативні акти європейського адміністративного 

простору, що дозволило визначити коло таких актів у сфері охорони культу-

рних прав громадян як актів міжнародних організацій демократичного та 

праволюдного спрямування (ЄС, РЄ, ОБСЄ, ЮНЕСКО, організацій у сфері 

захисту інтелектуальної власності та ін.), напрямки та принципи правового 

регулювання нормами цих актів, способи їх взаємодії та взаємозв’язку. 
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4. Виявлено проблеми імплементації нормативних актів європейського 

адміністративного простору в національне законодавство України, зокрема у 

сфері культури, а саме: пріоритет норм міжнародного права, перш за все мі-

жнародних договорів, не закріплено безпосередньо у Конституції України; у 

законодавстві України не визначено, як практично застосовувати «загально-

визнані принципи і норми міжнародного права»; не визначено місце міжна-

родно-правових актів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України (крім рішень ЄСПЛ); невиправданою є затримка ратифікації міжна-

родних угод; низькою є якість вітчизняного законодавства; неготовність 

українського правозастосвувача (органів виконавчої влади, судових органів) 

застосовувати норми міжнародного права у внутрішньодержавних відноси-

нах як безпосередньо діючі; загальна неготовність суб’єктів публічної адмі-

ністрації дотримуватися гуманістичних засадничих принципів, закладених у 

Конституції та законах України. Зокрема, доведено, що acquis communautaire 

повинно застосовуватися при нормотворенні, а адміністративні суди мають 

встановлювати порушення за наявності такого незастосування в діяльності 

суб’єктів підзаконного нормотворення. 

Наголошено на провідній ролі адміністративного права як науки і як 

галузі права у засвоєнні європейських принципів та європеїзації публічного 

адміністрування, оскільки імплементація будь-якого міжнародного законо-

давства є «домашнім завданням» певної країни, тобто складовою публічного 

адміністрування. 

5. Розкрито чинники правозабезпечувальної та правоохоронної функції 

адміністративного права в контексті західної правової традиції на засадах до-

слідження етологічних та антропологічних аспектів. У процесі антропогенезу 

як результату культурної роботи сформовано глибинне покликання права – 

урізати владу найсильнішого, захистити інтереси слабкої сторони. Звідси ви-

водиться найважливіша роль адміністративного права як ПРАВА – захист 

прав, свобод та інтересів громадян в їх взаємовідносинах з органами вико-

навчої влади та органами місцевого самоврядування. 
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6. Вивчено вплив на обрання прийнятних моделей публічного адмініс-

трування типу пануючої у суспільстві культури, виходячи із затребуваної у сучас-

ній науці культуроцентристської парадигми. На цій основі прослідковано 

взаємозв’язок, як у просторі, так і у часі, між типом культури в суспільстві 

(індивідуалістська чи колективістська) і моделлю публічного адміністрування (від-

крита західна чи закрита східна). У суспільствах з відкритим типом культури (якому від-

повідає й Україна) реалізується переважно відкрита модель публічного адміністру-

вання, у закритих суспільствах – закрита модель. Винятки мають тимчасовий характер 

(авторитарний нацизм у Німеччині із відносно швидкою та глибокою денацифікацією чи, 

навпаки, тимчасова демократія 1991-1993 рр. в традиціоналістській Росії). 

7. З’ясовано організаційно-правові засади публічного адміністрування 

у сфері культури в Україні у контексті виконання міжнародних зобов’язань 

країни в означеній сфері. Відповідному типу публічного адміністрування по-

винні відповідати наявні органи управління, у тому числі управління у сфері культури. 

Роль держави та її органів управління у сфері охорони культурних прав гро-

мадян визнається міжнародними документами у сфері культури; при цьому 

має гарантуватися свобода творчих процесів, якщо вони не суперечать зага-

льнолюдським цінностям, нормам суспільної моралі. Розглянуто та проаналі-

зовано систему повноважень органів публічного адміністрування України у 

сфері культури та охорони культурних прав громадян, в контексті відповід-

ності європейським правовим традиціям (європеїзації) та виконання міжна-

родних зобов’язань України. 

8. На підставі вивчення великої кількості джерел та безпосередньо рі-

шень ЄСПЛ узагальнено принципи охорони права на свободу творчості як 

свободу слова в контексті західної правової традиції. Встановлено, що в ціло-

му ЄСПЛ, застосовуючи європейські стандарти щодо захисту свободи творчо-

сті, виходить з пріоритету свободи та вимагає переконливих доказів правомір-

ності обмежень від їх ініціаторів – як правило, ініційованих чи підтримуваних 

державою. У найменшому ступеню обмеженням можуть піддаватися оцінки 

діяльності держави, державних діячів, посадових осіб органів влади, інших 

учасників публічних дебатів; отримали подальший розвиток наукові положен-
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ня про позицію ЄСПЛ щодо випадків неприпустимості обмежень. Аналогічні 

підходи простежуються у рішеннях щодо свободи творчості Верховного Суду 

США, однак останній наголошує на небезпеках у публічному адмініструванні, 

властивих обмеженням з боку держави, та необхідності наданні переваги об-

меженням, якщо вони необхідні, шляхом саморегулювання. 

9. Визначено особливості адміністративно-правових обмежень у сфері 

свободи творчості щодо охорони конвенційних прав і свобод. Серед таких 

обмежень (заборон) ЄСПЛ, як правило, схвалює ті, що спрямовані на захист 

суспільної моралі, значно рідше – на захист авторитету судів, захист націона-

льної безпеки, захист особистого життя непублічних осіб. При цьому у мате-

ріалах ЄСПЛ, як правило, схвалюються заборони поширення порнографічних 

матеріалів, а у документах РЄ порушується питання обмеження пропаганди 

жорстокості та насильства. Розглядаючи подібні справи, ЄСПЛ регулярно 

наголошує, що стандарти захисту суспільної моралі можуть відрізнятися як у 

часі, так і у просторі. При цьому ЄСПЛ вважає відповідні обмеження право-

мірними, як правило, якщо такі обмеження необхідні для захисту морального 

стану дітей та молоді, а також почуттів віруючих. 

Встановлено суперечливість адміністративно-правового регулювання в 

Україні обігу інформаційних матеріалів, що містять ознаки порушення суспі-

льної моралі: з одного боку, декларується несприйняття будь-якої пропаган-

ди насильства та жорстокості, а з іншого – кваліфікуються доступні до пока-

зу на широкому екрані фільми, які можуть містити «художньо виправдані» 

сцени насильства та жорстокості. Українська класифікація фільмів зміщена в 

сторону допуску більш жорстких сцен, ніж класифікація МРАА. За вітчизня-

ною класифікацією допускаються до показу на широкому екрані фільми, які 

за стандартами МРАА дозволені виключно для приватного відтворення на 

відео, а не у кінотеатрах. 

Вперше з позицій вимог ЄКПЛ проаналізовано та обґрунтовано право-

мірність обмежень потрапляння в український інформаційний простір інфо-

рмаційного та культурного продукту РФ як країни-агресора, що веде проти 
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України у  тому числі інформаційну війну. Встановлено, що такі обмеження 

відповідають ч. 2 ст. 10 ЄКПЛ, тому що передбачені законами, а також ма-

ють правомірну мету та є необхідними у демократичному суспільстві, оскі-

льки російська пропаганда завдала і завдає шкоди національній безпеці Укра-

їни, реально призводить до загибелі людей. 

10. Виявлено принципи адміністративно-правових гарантій академіч-

них свобод як свободи вираження поглядів в контексті західної правової тра-

диції. Встановлено, що концепція академічної свободи є рецепцією принци-

пів свободи вираження поглядів у специфічну сферу – викладання у вищих 

навчальних закладах. У цьому контексті властивості прав на академічну свободу від-

повідають властивостям, притаманним культурним та інформаційним правам в їх єдності. 

З точки зору принципів правового регулювання, захисту та/або обмежень, а 

також спільної сфери їх застосування академічна свобода може розглядатися 

як культурне право. Академічна свобода є важливим чинником діяльності 

університетів, визнана вважливим різновидом свобод РЄ, її законодавче ви-

знання, закріплення та дотримання відповідає міжнародним зобов’язанням, 

як мінімум країн РЄ, а також демократичним тенденціям у сучасному світі. 

11. Розкрито сутність адміністративно-правової охорони авторського пра-

ва і суміжних прав в контексті західної правової традиції на підставі узагаль-

нення міжнародних підходів за дев’ятьма ключовими міжнародними актами 

(Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів, Всесвітня 

конвенція про авторське право, Договір про міжнародну реєстрацію аудіові-

зуальних творів, Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності 

(ВОІВ) про авторське право, Міжнародна конвенція про охорону прав вико-

навців, виробників фонограм і організацій мовлення, Женевська конвенція 

про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх 

фонограм, Договір ВОІВ про виконання і фонограми, Брюссельська конвен-

ція про поширення сигналів, що несуть програми, які передаються через су-

путники, Угода ТРІПС) та дев’ятьма директивами ЄС у цій сфері. Доведено, 

що абсолютизація захисту цих прав не означає автоматичного приведення 
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такого захисту до міжнародних стандартів. Останнім часом в Європі та США 

склалося розуміння необхідності гармонізації інтересів суб’єктів авторського 

права та суміжних прав з інтересами суспільства на доступ до творів культу-

ри, авторами яких вони є, як об’єктів культурного надбання людства. Зокре-

ма, у директивах ЄС у цій сфері гарантії авторам знижено у межах допусти-

мого іншими міжнародними актами. Однак щодо строків охорони гарантії 

директив ЄС є завищеними, що не відповідає Угоді ТРІПС і є невиправда-

ним, оскільки ЄС є учасником договору ТРІПС, а також створює проблеми 

імплементації в Україні з тих само причин. 

12. Розроблено окремі теоретико-прикладні засади адміністративно-

правової охорони права на доступ до культурних цінностей і культурних благ 

(культурних надбань) в контексті їх охорони та примноження з урахуванням 

західної правової традиції, зокрема: правозабезпечувальна функція адмініст-

ративного права найбільш рельєфно виражена саме у сфері охорони права на 

доступ до культурних цінностей і культурних благ, оскільки це право означає 

необхідність забезпечити такий доступ населенню в цілому, і кожна окремо 

взята людина чи окрема спільнота не здатні самостійно вирішити складні пи-

тання збереження (охорони) культурних надбань з метою надання доступу до 

них; при розгляді діалектики понять «доступ до культурних надбань» та 

«охорона культурних надбань» встановлено, що ця діалектика полягає у здій-

сненні державою охорони культурних надбань, забезпечуючи їх максимальну 

доступність для громадян, при цьому охорона є необхідною умовою доступу, 

оскільки в умовах, коли культурні надбання не охороняються, вони підда-

ються ризику бути зіпсованими чи знищеними; встановлено, що чинні в 

Україні соціальні нормативи у сфері культури є застарілими, фактично нічого 

не обмежують та ні до чого не зобов’язують, показники наявності музеїв в 

Україні також значно нижчі за європейські; проаналізовано термінологічні 

особливості застосування понять «культурна спадщина» та «культурні цінно-

сті»; встановлено, що практично усі міжнародні конвенції (крім Гаазької) ро-

зглядають культурні цінності саме як рухомі об’єкти, а культурну спадщину 
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– як нерухомі, ця ж традиція притаманна й українському правовому регулю-

ванню; близькі за суттю судові справи з приводу охорони культурних прав за 

участю СВП в умовах українського судочинства нерідко перетинаються в 

різних системах судочинства, виходячи за межі адміністративного, однак і за 

таких умов, розглядаючи спір за участю СВП, господарський чи цивільний 

суд повинен враховувати відмінність статусів публічного і приватного 

суб’єктів, зафіксовану у ст. 19 Конституції України; доводиться необхідність 

надання права судового оскарження сумнівних рішень СВП в культуроохо-

ронній сфері організаціям культуроохоронного спрямування. 

13. З’ясовано стан адміністративно-правової охорони права на доступ 

до нерухомої культурної спадщини в Україні порівняно з конвенційними ви-

могами та європейським досвідом. Встановлено, що з історичної точки зору 

правова охорона культурного надбання – це, здебільшого, західна правова 

традиція. Переважно європейський дискурс правової охорони права на дос-

туп до нерухомої культурної спадщини означає, що чесну імплементацію та 

забезпечення чесного виконання фактично європейських вимог культуроохо-

ронних міжнародних актів слід розглядати як європеїзацію адміністративно-

го права у цій сфері. Натомість в Україні мають місце серйозні відхилення 

від вказаних вимог, які узагальнені у даній роботі та перелічені у вступі (від-

сутність надійного запобігання будь-якому плану зміни території, функціо-

нально прив'язаної до об’єктів спадщини, що охороняються, у тому числі ви-

ділення землі під забудову в охоронюваних зонах пам'яток історії; відсут-

ність належного контролю за схоронністю пам’яток культури, які перебува-

ють у приватній власності; відсутність системної протидії руйнуванню неру-

хомих пам'яток археології; руйнування об’єктів архітектури, які мають істо-

ричну цінність, але формально не внесені до реєстру нерухомих пам’яток 

України (або спеціально виключені з такого реєстру); несанкціонована пере-

будова (спотворення) охоронюваних архітектурних пам’яток; всупереч Єв-

ропейській ландшафтній конвенції нормативно не врегульована та належним 

чином не здійснюється охорона ландшафтів). 
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Сформульовано та обґрунтовано положення про адміністративно-

правовий статус актів ІКОМОС, який полягає у тому, що положення цих ак-

тів є легітимним тлумаченням Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої 

культурної та природної спадщини, а невідповідність прийнятих рішень цим 

актам є порушенням вказаної Конвенції, що враховується в практиці адмініс-

тративного судочинства. Узагальнено вимоги ІКОМОС до охорони культур-

ної та природної спадщини. 

14. З’ясовано стан адміністративно-правової охорони права на доступ 

до рухомих культурних цінностей в Україні порівняно з конвенційними ви-

могами та європейським досвідом. У контексті доступу до рухомих культур-

них цінностей розглянуто співвідношення між українським законодавством 

та Рекомендацією R (2000) 13 від 13.07.2000 щодо європейської політики до-

ступу до архівів. Встановлено, що в українському законодавстві ціла низка 

важливих норм ЗУ «Про Національний архівний фонд та архівні установи», 

ЗУ «Про доступ до публічної інформації» не узгоджується з Рекомендацією 

R (2002) 2 від 21.02.2002 про доступ до офіційних документів, а відтак і Ре-

комендацією R (2000) 13. Вивчення підходів ЮНЕСКО щодо доступу до ар-

хівів репресивних режимів дозоляє дійти висновку про необхідність їх враху-

вання у відповідній законотворчості в України у напрямах: безумовного збе-

реження усіх документів, що свідчать про репресії; пріоритету публічного 

права визначати осіб, відповідальних за злочини проти прав людини, перед 

правом на приватність щодо цих осіб; забезпечення доступу до архівних до-

кументів, створених до 1991 р., перш за все документів, що стосуються реп-

ресивної діяльності служб СРСР; безумовного доступу осіб, що постраждали 

від репресій, до усіх архівних документів про себе; права осіб на внесення 

змін чи заяв щодо інформації, яка міститься про них у персональних досьє. 

Окремі положення враховані при прийнятті ЗУ «Про доступ до архівів репресив-

них органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» та можуть бути 

використані для його обґрунтування та удосконалення. 

15. З’ясовано принципи адміністративно-правової охорони права на 
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участь народних мас у культурному житті в контексті принципів ЮНЕСКО порів-

няно зі станом справ в Україні. Встановлено, що широке залучення народних 

мас до участі у культурному житті є важливим чинником розвитку культури 

у країні. Водночас порівняння з Рекомендаціями ЮНЕСКО свідчить, що 

Україна на 26-му році своєї незалежності не змогла досягти рівня, який мав 

місце ще у УРСР, а за деякими позиціями має суттєвий відкат від раніше до-

сягнутого рівня, зокрема щодо втрати великої кількості соціокультурних 

об’єктів і колективів культури. 

16. У контексті принципу недискримінації розглянуто та проаналізова-

но стан адміністративно-правової охорони права на доступ осіб з інвалідніс-

тю до культурних надбань в Україні в контексті західної правової традиції. 

Зроблено висновок, що, встановлюючи на міжнародному рівні гарантії прав 

осіб з інвалідністю, міжнародні документи приділяють суттєву увагу охороні 

культурних прав таких осіб. Це, зокрема, такі документи ООН: Всесвітня 

програма дій щодо інвалідів (1982 р.); Стандартні правила забезпечення рів-

них можливостей для інвалідів (1993 р.); Конвенція ООН про права інвалідів 

(2006 р.), ратифікована Україною 16.12.2009. Встановлено, що реалізація 

прав у сфері культури осіб з інвалідністю не знайшла належного втілення в 

українському законодавстві та практиці і не відповідає вимогам перелічених 

актів та практиці країн демократичної правової традиції. 

У межах виконаного дослідження запропоновано комплекс заходів з 

європеїзації українського публічного адміністрування у сфері охорони куль-

турних прав громадян, зокрема: мораторій на позбавлення пам’яток їх стату-

су; контроль за будівельними роботами у зонах археологічних пам’яток; за-

провадження норми, за якою не можуть прийматися для експонування на ви-

ставках та/або вивозитися за кордон об’єкти культурних цінностей, щодо 

яких немає документальних доказів легальності придбання відповідних цін-

ностей тощо, і при цьому забезпечення незворотності відповідальності поса-

дових осіб суб’єктів владних повноважень за невиконання вимог культуроо-

хоронного законодавства. 
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Додаток А.1 

Запропонований комплекс першочергових заходів 
з європеїзації українського права та публічного управління 

№ 
п/п 

Запропновані заходи 

1. Публічне управління у сфері науки, культури, ЗМІ, телебачення та радіомовлення, 
книговидання тощо теоретично та практично повинно виходити із заперечення тез 
на кшталт «братерства» російського та українського народу, «спільної історії», «спі-
льного менталітету», оскільки усе це фактично призводить до нав’язування азійської 
(східної) моделі публічного управління та азійської (східної) моделі права в Україні 
на шкоду впровадження європейської моделі 
Примітка: обмеження поширення зазначених тез повинно здійснюватися відповідно 
до ч. 2 ст. 10 ЄКПЛ (див. підрозділ 3.2 цієї роботи) 

2. У сфері культури необхідне чітке усвідомлення, що «європейська» частина «росій-
ської» культури – це культура західних народів, які тимчасово (але, можливо, надов-
го) потрапляла під владу Російського царя чи Генерального секретаря (Фінляндія, 
Естонія, Литва, Латвія, Польща, Україна, Молдова). Без такої частини російська ку-
льтура – це культура азійського типу 

3. Теорія та практика публічного управління повинна рішуче відхилити різноманітні 
концепції європеїзації України без євроінтеграції, а тим більше європеїзації заради 
побудови «нового» Євразійського Союзу, оскільки, по-перше, українська «еліта» на 
даний момент без тиску з боку міжнародної демократичної спільноти не спроможна 
забезпечити таку європеїзацію, по-друге, це означає консервацію пострадянської 
азійської (східної) моделі публічного управління та адміністративного права в Укра-
їні 

4. Разом із тим, теорія і практика публічного управління та адміністративного права в 
контексті європеїзації останнього не повинна замикатися виключно на зближенні з 
ЄС, особливо у світлі спекуляцій з приводу труднощів в останньому, а виходити з 
більш широкого розуміння європейського адміністративного простору, який (прос-
тір) узагальнює та поширює юридичні норми, принципи, стандарти, критерії та про-
цедури, вироблені в рамках міжнародних організацій демократичного спрямування 
(ЄС, РЄ, ОБСЄ, ЮНЕСКО та ін.), при цьому акти неєвропейських організацій пере-
ломлюються у європейському праві через національне право країн-членів цих орга-
нізацій 

5. Одним із важливих напрямів європеїзації є послідовна декомунізація, зокрема, у 
світлі резолюції ПАРЄ № 1096 (1996) від 27.06.1996 р. щодо ліквідації спадщини 
колишніх комуністичних тоталітарних режимів 

6. Необхідно законодавчо закріпити дефініцію та правила застосування у правозасто-
совчій практиці України «загальновизнаних принципів і норм міжнародного права» 

7. Необхідно законодавчо визначити місце міжнародно-правових норм, які закріплені 
не у міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана ВРУ 

8. Необхідно подолати невиправдну затримку в ратифікації міжнародних угод, у тому 
числі і тих, які повинні були б якнайшвидше ратифіковуватися внаслідок членства 
України у відповідних міжнародних організаціях та зобов’язань перед ними. Зокре-
ма, серед Конвенцій РЄ культурного спрямування досі залишаються нератифікова-
ними Європейська Конвенція про правопорушення щодо культурних цінностей та 
Європейська конвенція про захист культурної спадщини у формі аудіо-, відеотворів 
з Протоколом до неї 

9. У ЗУ «Про Регламент Верховної Ради України» необхідно ввести норму, відповідно 
до якої при поданні до ВРУ проектів ратифікаційних законів одночасно подаються і 
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проекти (проект) законів (закону) щодо практичної реалізації відповідних міжнаро-
дних угод (конвенцій). Зокрема, негативні наслідки відсутності таких імплемента-
ційних актів проявляються у відсутності практичної реалізації Конвенції ЮНЕСКО 
про охорону нематеріальної культурної спадщини та Європейській ландшафтній 
конвенції 

10. Необхідно подолати формалізм у складанні планів адаптації актів acquis 
communautaire до законодавства України, коли під виглядом прийняття адаптацій-
них актів у план адаптації вносяться акти, що приймаються з поточної діяльності 

11. Необхідно законодавчо закріпити невідворотність покарання посадових осіб СВП за 
порушення законодавства, зокрема, за порушення прав громадян 

12. Забезпечення реальної незалежності адміністративних судів від інших гілок влади 
13. Практично реалізувати правозабезпечувальну та правозахисну функції адміністра-

тивного права, зокрема, шляхом обов’язкового прийняття, у випадку розширення 
повноважень суб’єктів владних повноважень, механізмів їх врівноваження та відпо-
відальності 

14. В контексті ставлення держави до власної культури необхідно усвідомити, що, ви-
знавши національну культуру частиною світової та європейської культури і взявши 
зобов’язання дбати про неї, Україна повинна забезпечити матеріальну підтримку 
культури на рівні міжнародних стандартів. Якщо Україна не робить цього, то це є 
порушенням міжнародних зобов’язань країни. Тому європеїзація у сфері культури 
означає, перш за все, належне фінансування культури. Твердження про відсутність 
коштів не відповідає дійсності, оскільки в Україні через державні закупівлі розкра-
даються кошти, більші видатків на культуру у 8 разів 

15. Не відповідає європейським стандартам імперативна вимога ч. 2 ст. 26 ЗУ «Про ку-
льтуру» щодо фінансування приватних закладів культури виключно їх засновника-
ми. На Заході прийнята багатоканальна система фінансування закладів культури, у 
тому числі і приватних, за рахунок як бюджетних, так і приватних коштів 

16. ЄСПЛ робить сильний акцент на «відповідальності і обов'язках» авторів висловлю-
вань щодо коментування ЗМІ поточного судочинства 

17. Щодо свободи вираження поглядів в армії і поліції ЄСПЛ заявив, що ст. 10 ЄКПЛ 
«не зупиняється біля воріт казарми» і охороняє також особовий склад збройних сил 

18. Необґрунтована відмова у наданні ліцензії на діяльність радіомовних, телевізійних 
або кінематографічних підприємств фактично прирівнюється до втручання у право 
заявника на свободу поширення інформації та ідей 

19. необхідність базування оціночного судження на фактичному підґрунті 
20. ЄСПЛ надає більш широке тлумачення щодо гарантій вільного поширення інфор-

мації, ніж у ст. 302 ЦКУ, – остання виключає обов’язок переконатися у достовірнос-
ті поширюваної інформації тільки за умови використання офіційних джерел, у той 
час, як в рішенні у справі «Салов проти України» ЄСПЛ визнав необов’язковим пе-
ревіряти будь-яку інформацію із ЗМІ 

21. Не відповідає західній правовій традиції та є вкрай непослідовним правове регулю-
вання в Україні поширення матеріалів, що містять ознаки порушення суспільної 
моралі. З одного боку, декларується несприйняття будь-якої порнографії чи пропа-
ганди насильства та жорстокості, а з іншого – кваліфікуються доступні до показу на 
широкому екрані фільми групи «Х21», які можуть містити сцени так званої еротич-
ної версії порнографії, «художньо виправданих» сцени насильства та жорстокості. 
Отже, в оцінці відповідних явищ має місце величезна частка суб’єктивізму. Зазначе-
не створює підстави для корупції з боку тих, хто вбачає чи не вбачає «художню ви-
правданість» 

22. Покарання, що передбачені законодавством України у сфері порушення суспільної 
моралі, є очевидно непропорційними ані у порівнянні з європейськими стандартами, 
ані у порівнянні з законодавством України щодо інших проступків, ані щодо чіткос-
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ті формулювань та визначень, що неодноразово критикувалося правозахисниками 
23. Необхідно наповнити реальним змістом «академічні свободи». При цьому Рекомен-

дація ПАРЄ 1762 (2006) визнає́ «академічні свободи» частиною загальноєвропейсь-
ких свобод; 

24. У сфері авторського права та суміжних прав необхідно відмовитися від абсолютиза-
ції гарантій захисту прав правовласників, тим більше, коли держава не може гаран-
тувати таких прав. Необхідне внесення змін в законодавство України з метою гар-
монізації інтересів суб’єктів авторського права та суміжних прав і інтересів суспіль-
ства на доступ до культурних надбань, в контексті запровадження виключно мініма-
льних вимог міжнародних правових актів до захисту авторського права та суміжних 
прав і спрощення доступу до об’єктів авторського права та суміжних прав 

25. Стаття 31 «Участь громадськості у реалізації державної політики у сфері культури» 
ЗУ «Про культуру» повинна бути доповнена положенням, аналогічним ч. 2 ст. 5 Ор-
гуської Конвенції, що такі громадські організації, які сприяють охороні культурної 
спадщини, вважаються такими, що мають зацікавленість, у питаннях щодо такої 
охорони і мають право з цього приводу звертатися до судів 

25. Європеїзація у сфері захисту нерухомої культурної спадщини означає чесну імпле-
ментацію та чесне виконання фактично європейських вимог культуроохоронних 
міжнародних актів, у тому числі актів м’якого, рекомендаційного права, наприклад 
ІСОМОS. В той же час українська влада постійно обманює ЮНЕСКО та інші куль-
туроохоронні міжнародні організації, не дотримуючись насправді вимог щодо нале-
жного захисту нерухомої культурної спадщини, що постійно стає предметом крити-
ки 

26. З метою запобігання крадіжкам рухомих культурних цінностей необхідно запрова-
дити норму, за якою не можуть прийматися для експонування на виставках та/або 
вивозити за кордон об’єкти культурних цінностей, відносно яких немає документа-
льних доказів легальності придбання відповідних цінностей 

27. Європеїзація у сфері архівної справи полягає у послідовному виконанні ЗУ «Про 
доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-
1991 років» 

28. Доповнити Правила торгівлі антикварними речами зобов’язанням українських орга-
нізаторів торгівлі перевіряти речі, що пропонується на продаж, по базам Інтерполу 

29. Необхідно привести ЗУ Про вивезення, ввезення та повернення культурних ціннос-
тей у відповідність із Конвенцією про заходи, спрямовані на заборону та запобіган-
ня незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цін-
ності 

30. Заборонити вилучення архівних документів з фондів слідчими органами і замінити 
це виключно нотаріально завіреними копіями 

31. Встановити критерії для визначення цінностей, що знаходяться на території країни, 
які мають користуватися охороною, передбаченою в Рекомендації про охорону ру-
хомих культурних цінностей 

32. Європеїзація у сфері захисту прав осіб з інвалідністю означає чесну імплементацію 
та чесне виконання Конвенції ООН про права інвалідів, від 13.12.2006 р., зокрема 
виконання прийнятої на виконання цієї Конвенції Державної цільової програми 
«Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 
2020 року, яка на кінець 2013 року виявилася практично невиконаною. Необхідно: в 
Положенні про Міністерство культури України визначити, що це Міністерство є 
відповідальним за реалізацію прав осіб з інвалідністю в сфері культури в контексті 
Конвенції про права інвалідів, а також доповнити Міністерством культури України 
перелік ЦОВВ, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства 
України в Комітеті з прав інвалідів; розробити (доповнити) державні соціальні стан-
дарти щодо гарантій доступу осіб з інвалідністю до культурних надбань, зокрема, 
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встановити в цих стандартах нормативи оснащення бібліотек та архівів необхідним 
обладнанням, нормативи комплектації бібліотек виданнями, придатними для її 
сприйняття особами з порушенням зору (друк абеткою Брайля, великим шрифтом 
тощо); доповнити ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та «Про Національний 
архівний фонд і архівні установи» конкретними вимогами дотримання зазначених 
стандартів; доповнити «Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реа-
білітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку 
таких засобів» в якості спеціальних засобів спілкування та обміну інформацією ви-
даннями, придатними для її сприйняття особами з порушенням зору, – з метою за-
безпечення державного фінансування таких видань; виконати завдання Державної 
цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалі-
дів» 

 



545 

Додаток А.2 
Акт впровадження дисертаційної роботи в наукові дослідження  
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Додаток А.3 
Акт впровадження дисертаційної роботи у правотворчу діяльність 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



548 

 
 



549 

Додаток А.4 
Акт впровадження дисертаційної роботи у правозастосування 
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Додаток А.5 
Акт впровадження дисертаційної роботи у 
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Додаток Б 
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Додаток Б.1 
Політики та експерти про ототожнення України та Росії та небезпеки такого ототожнення для України 

 

№ 
п/п 

Автор Зміст Джерело 

1. Л.Д. Кучма, 
Президент 
України 

(1994-2004 
рр.)  

У світі, Європі, Росії і звичайно ж в Україні стає все менше людей, які думають, що Укра-
їна – історично невід’ємна частина Росії, яка відкололася завдяки якомусь дивному непо-
розумінню або навіть дивацтву. Згодом подібні погляди стануть і зовсім екзотичними, 
хоча, допускаю, не зникнуть зовсім... Навряд це відбудеться найближчим часом, швидше 
за все, потрібна зміна поколінь, потрібна і чимала робота. У зв’язку з цим потрібно і ко-
рисно констатувати, нагадувати і роз’яснювати, що Україна – не продовження і не філія 
Росії, і взагалі не Росія. Я закликаю своїх читачів робити це у всіх доречних випадках…

[668] 

2. П. Копка, 
колишній 

керівник слу-
жби зовніш-
ньої розвідки 
України 

Об'єднана Європа, розчарована і принижена результатами вільнюського (2013 р.) саміту, 
була здивована рівнем проєвропейських настроїв в українському суспільстві. Українське 
небажання особливо підтримувати на практиці російські ініціативи розглядалися на За-
ході як цілком вирішувані у ході обговорення проблеми: мовляв, милі сваряться, тільки 
тішаться. Карти сплутали Євромайдан і Небесна сотня як квінтесенція невідомого росій-
ській еліті українського характеру 

http://obozrevatel.com
/politics/75230-
ukraina-2014--
pochemu-rossiya-
anneksirovala-kryim-
a-novorossiya-
provalilas.htm?full 

3. Є. Якунов Шок від цього (європейського – Ю.Ю.) вибору був не тільки у Росії, але й у Євроатланти-
ки. Телекартинка показувала синьо-зіркові прапори об'єднаної Європи, що розвіваються в 
канонічному, здавалося б, центрі Російської православної цивілізації. Нам не повірили, бо 
це плутало усі намальовані за багато століть лінії цивілізаційного розламу. Який, як опи-
сують усі західні геополітологи, проходить по межі впливу уніатства. І аж ніяк не по 
Донбасу. За океаном це сприймалося так, як якби раптом у столиці умовної Бангладеш 
вийшли на майдан християни і відправили у відставку якогось ісламського халіфа 

http://uainfo.org/blogn
ews/528674-
amerikancy-soglasilis-
na-chetvertuyu-
mirovuyu-voynu.html 

4. М. Притула, 
експерт 

США явно недооцінюють дружелюбність населення України по відношенню до США. 
Більше того застосовують помилкову стратегію зі створення friendly environment (дружнє 
середовище– Ю.Ю.) в Україні. Помилкою є робота в Україні за тими ж методиками, що в 
Європі або, ще гірше, країнах третього світу. Населення України дружелюбно стосовно 
США за своєю природою. Дух Свободи спочатку властивий нашому народові. В Україні, 
так само як у США, ніколи не було царів-королів або інших правителів тиранів і диктато-
рів. Са́ме цим Україна відрізняється від Росії. Са́ме тому народ України ментально близь-
кий народу США. І немає ніякої необхідності в особливих проектах з підвищення друже-

http://nuina.net/smerte
lnaja-oshybka-
ehkspertov-ssha-v-
ocenke-naroda-
ukrayny/ 
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любности. Більше того, затягування рішучого і явного зближення України з США екс-
перт вважає шкідливим і небезпечним. Зволікання смерті подібне – воно підриває довіру і 
до відверто сирої української влади і до США. Хоча народ України завідомо не тільки 
дружній по відношенню до США, але і багато років прагне до такого зближення. 

5. В. Василенко, 
колишній 

представник 
України в 
Раді ООН з 
прав людини 

Політики на Заході вважають, що Україна завжди входила до складу Росії. Тому Путін 
має повне право знову підпорядкувати Україну своїм інтересам. Са́ме цим обумовлені 
відносно м’які санкції проти Росії. У США досі вважають Росію нормальною країною, а 
Путіна – адекватним лідером, який просто хоче знову підкорити собі бунтівного сусіда… 
 

http://kriminal.tv/news
/ukraina_eto_chast_ro
ssii_pochemu_ssha_n
e_hotjat_vmeshivatsja
.html 

6. В. Портников Джозеф Байден з властивою американським політикам безпосередністю сказав те, про що 
європейці не люблять згадувати. Про те, що багато представників країн Європи сприй-
мають Україну лише як «природне» продовження сусідньої Росії і тому сплять і бачать, 
як санкції будуть скасовані 

http://newsonline24.co
m.ua/evropejcy-
mogut-doigratsya-do-
tretej-mirovoj-vojny-
portnikov 

7. М. Паплаус-
кайте 

Австралійські ЗМІ назвали російським український транспортний літак Ан-225 «Мрія» 
авіакомпанії «Авіалінії Антонова», який у рамках першого комерційного рейсу прибув на 
континент 15 травня (2016 року – Ю.Ю.)… 
Як випливає з коментарів, українська діаспора домоглася вибачень від одного з телекана-
лів. Зокрема, телеканал SBS опублікував на сайті уточнення. «Австралійський телеканал 
SBS World News повідомив, що під час новин о 18:30 у понеділок, 15 травня, каналом 
була допущена помилка, і літак Антонов Ан-225 був названий російським. Телеканал хо-
че підкреслити той факт, що літак є українським і його борт прикрашений у кольори 
українського прапора. SBS World News приносить вибачення за цю помилку», – сказано в 
публікації. 

http://vidia.org/2016/5
6759 
 

8. О. Щерба, 
 посол Украї-
ни в Австрії 

Австрійці сприймають Україну як «задвірки» Росії. Якщо взяти середнього австрійця, то 
він навіть не завжди орієнтується в тому, яка ж різниця між Україною та Росією. І це ве-
лика проблема… Малодушні мислять так: а чому ми маємо заважати Росії наводити лад у 
своїй зоні впливу? 

http://glavcom.ua/new
s/ukrajinskiy-posol-
seredniy-avstrijec-ne-
zavzhdi-
orijentujetsya-yaka-
riznicya-mizh-
ukrajinoyu-ta-
rosijeyu-360888.html 
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Додаток Б.2 

Хронологія прийняття основних нормативно-правових актів у сфері європеї-

зації 

українського права 
 

Дже-
рело 

Рік при-
йняття 

Основний зміст 

[210] 1993 Розбудова стосунків з західноєвропейськими державами створить 
умови для відновлення давніх політичних, економічних, культурних, 
духовних зв'язків України з європейською цивілізацією, прискорен-
ня демократизації, проведення ринкових реформ та оздоровлення 
національної економіки. Водночас таке співробітництво стане підґ-
рунтям для розширення участі України в європейських структурах 
та майбутнього інтегрування її господарства до загальноєвропейсь-
кого і світового економічного простору 

[42] 1994 Цією Угодою (УПС) встановлюється Партнерство між Співтоварис-
твом і його державами-членами з одного боку та Україною з іншого 
боку. Цілями такого Партнерства є: 
– забезпечення у відповідних рамках політичного діалогу між Сто-
ронами, який сприятиме розвитку тісних політичних відносин; 
– сприяння розвитку торгівлі, інвестицій і гармонійних економічних 
відносин між Сторонами і, таким чином, прискоренню їхнього ста-
лого розвитку; 
– створення основ взаємовигідного економічного, соціального, фі-
нансового, цивільного, науково-технічного та культурного співробі-
тництва; 
– підтримка зусиль України по зміцненню демократії і розвитку її 
економіки та завершенню переходу до ринкової економіки. 

[161] 1995 Підтверджуючи відданість України ідеалам та принципам, які є спі-
льним надбанням європейських народів, та враховуючи, що інтереси 
збереження та подальшого втілення в життя цих ідеалів, а також 
сприяння економічному та соціальному прогресу потребують більш 
тісного єднання між усіма європейськими країнами, Верховна Рада 
України постановляє: приєднатися від імені України до Статуту Ра-
ди Європи  

[164] 1997 Ратифікація Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод 1950 року, протоколів № 1, 2, 4, 7 та 11 до Конвенції 

[218] 1998 Указом Президента України затверджена Стратегія інтеграції Украї-
ни до ЄС – з метою реалізації стратегічного курсу України на інтег-
рацію до ЄС, забезпечення всебічного входження України у  євро-
пейський політичний, економічний і правовий простір та створення 
передумов для набуття Україною членства у ЄС. 
Ця Стратегія була покликана визначати основні напрями співробіт-
ництва України з ЄС – організацією, яка в процесі свого розвитку 
досягла високого рівня політичної інтеграції, уніфікації права, еко-
номічного співробітництва, соціального забезпечення та культурно-
го розвитку. Основними напрямами інтеграційного процесу визна-
чені: 
1. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС, забезпе-
чення прав людини. 
2. Економічна інтеграція та розвиток торговельних відносин між 
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Україною і ЄС  
3. Інтеграція України до ЄС у контексті загальноєвропейської безпе-
ки  
4. Політична консолідація та зміцнення демократії 
5. Адаптація соціальної політики України до стандартів ЄС 
6. Культурно-освітня і науково-технічна інтеграція  
7. Регіональна інтеграція України 
8. Галузева співпраця  
9. Співробітництво у галузі охорони довкілля 
Внутрішнє забезпечення процесу інтеграції України до ЄС поклада-
ється на вищий, центральні та місцеві органи виконавчої влади 
України у співпраці з органом законодавчої влади, відповідними 
органами місцевого самоврядування. 
Керівництво стратегією інтеграції України до ЄС здійснює Прези-
дент України. КМУ забезпечує реалізацію Стратегії інтеграції Укра-
їни до ЄС. Міністерство закордонних справ України здійснює заходи 
щодо забезпечення політичних відносин України з ЄС та координа-
цію діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішньої політики 
та політики  безпеки. Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України здійснює міжвідомчу координацію з питань міжгалузевого 
економічного та соціального співробітництва України з ЄС. Мініс-
терство внутрішніх справ України і Міністерство юстиції України 
здійснюють міжвідомчу координацію з питань співробітництва 
України з ЄС у межах своєї компетенції. Інші міністерства та 
центральні органи виконавчої влади забезпечують реалізацію галу-
зевого співробітництва України з ЄС, імплементацію Угоди про пар-
тнерство та співробітництво, здійснюють інші заходи у межах своєї 
компетенції та визначених  Стратегією завдань з метою поглиблення 
інтеграції України до ЄС. 

[246] 1999 Схвалена Концепція адаптації законодавства України до законодав-
ства ЄС. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС є 
процесом зближення та поступового приведення законодавства 
України у відповідність із законодавством ЄС. Адаптація законодав-
ства проводиться з метою: забезпечення відповідності законодавства 
України зобов'язанням, що випливають з Угоди про партнерство і 
співробітництво між Україною і Європейськими  Співтовариствами 
та їх державами-членами від 14.06.1994 р., інших міжнародних до-
говорів, що стосуються співробітництва України з ЄС; розвитку на-
ціонального законодавства у напрямі його зближення із законодав-
ством ЄС та забезпечення високого рівня підготовки в Україні прое-
ктів актів законодавства; створення правової бази для інтеграції 
України до ЄС.  

[220] 2000 Схвалена Програма інтеграції України до ЄС. Пріоритетність спів-
робітництва України з ЄС та його окремими державами-членами 
пов'язана з тим, що це угруповання буде визначати напрями еконо-
мічного прогресу та політичну стабільність в регіоні у довгостроко-
вій перспективі. Ця Програма інтеграції України до ЄС повинна ста-
ти головним інструментом загальної стратегії на шляху наближення 
України до ЄС за всім спектром співробітництва – політичним, соці-
альним, фінансовим, економічним, торговельним, науковим, освіт-
нім, культурним тощо. Інші програми та плани політичного, соціа-
льно-економічного спрямування, що розробляються або підлягають  
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розробленню  органами виконавчої влади, повинні ґрунтуватися на 
цілях цієї Програми.  

[221] 2003 Затверджені: Державна програма підготовки, перепідготовки та під-
вищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатланти-
чної інтеграції України на 2004-2007 роки; Державна програма ін-
формування громадськості з питань європейської інтеграції України 
на 2004-2007   роки; Державна програма інформування громадськос-
ті з питань  євроатлантичної  інтеграції  України  на  2004-2007 роки. 

[222, 
915] 

2004 Слід виходити з того, що стратегія європейської інтеграції має об'єк-
тивні передумови. Курс на євроінтеграцію є природним наслідком 
здобуття Україною державної незалежності. Він викристалізовується 
з багатовікової історії українського народу, його ментальності, етні-
чних коренів та демократичних традицій, з прагнення нинішнього 
покоління бачити свою державу в єдиній Європі. Європейський ви-
бір України – це водночас і рух до реальної демократії, інформацій-
ного громадянського суспільства, соціально орієнтованого ринково-
го господарства, що базується на засадах верховенства права й за-
безпечення прав та свобод людини і громадянина. 
Кінцевою метою євроінтеграційного курсу України є набуття нашою 
державою повноправного членства в ЄС. Водночас ми свідомі того, 
що відповідний курс стосується передусім нас самих – європейської 
самоідентифікації українського народу, стратегічних орієнтирів вну-
трішніх перетворень, логіки поглиблення трансформаційних проце-
сів, політики здійснюваних реформ. Йдеться про реалізацію цивілі-
заційного вибору України на користь європейських цінностей, тран-
сформацію інституційної системи нашої держави в інститути євро-
пейського зразка, утвердження європейських стандартів соціально-
економічного та політичного розвитку, відповідного рівня та якості 
життя населення. Все це - наше домашнє завдання, реалізація якого 
вимагає не лише концентрованої волі політиків та керівників держа-
ви, а й консолідованих зусиль усього суспільства, потребує наполег-
ливої, цілеспрямованої роботи, тривалого часу. 
Дванадцять років незалежності України в історичному вимірі, соціа-
льно-економічні та політичні наслідки оцінюються не лише політи-
кумом нашої держави, а й світовою громадськістю як доленосні. 
Підтвердженням тому є важливі взаємозалежні стратегічні результа-
ти: по-перше, вирішено головне і визначальне питання – бути чи не 
бути суверенною і незалежною державою; по-друге, ми остаточно 
відійшли від деструктивної адміністративно-командної системи, 
сформували фундамент ринкової економіки; по-третє, подолали три-
валу руйнівну трансформаційну економічну кризу, витоки якої бе-
руть свій початок ще з радянських часів, утвердили макроекономіч-
ну стабільність та вивели економіку в режим прискореного зростан-
ня. 
Через специфіку як внутрішніх, так і зовнішніх чинників вирішення 
цих завдань виявилося набагато важчим, ніж уявлялося.  

[189] 2004 Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до за-
конодавства ЄС визначає механізм досягнення Україною відповід-
ності третьому Копенгагенському та Мадридському критеріям на-
буття членства в ЄС. Цей механізм включає адаптацію законодавст-
ва, утворення відповідних інституцій та  інші додаткові заходи, не-
обхідні для ефективного правотворення та правозастосування. 
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Метою адаптації законодавства України до законодавства ЄС є  до-
сягнення відповідності правової системи України acquis  
communautaire з урахуванням критеріїв, що висуваються ЄС до дер-
жав, які мають намір вступити до нього. 
Адаптація законодавства України до законодавства ЄС є пріоритет-
ною складовою процесу інтеграції України до ЄС, що в  свою чергу 
є пріоритетним напрямом української зовнішньої політики. 

[251] 2004 Утворена Координаційна рада з адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу в складі згідно з додатком. За-
тверджені: Положення про Координаційну раду з адаптації законо-
давства України до законодавства Європейського Союзу; Порядок 
підготовки та реалізації щорічного плану заходів з виконання Зага-
льнодержавної програми адаптації законодавства України до зако-
нодавства ЄС.  

[141] 2005 Прийняття КАСУ та впровадження адміністративного судочинства 
[194] 2006 Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з обов'язком 

держави виконати рішення ЄСПЛ у справах проти України; з  необ-
хідністю усунення причин порушення Україною ЄКПЛ і протоколів 
до неї; з впровадженням в українське судочинство та адміністратив-
ну практику європейських стандартів прав людини; зі створенням 
передумов для зменшення числа заяв до ЄСПЛ проти України.  
Суди застосовують при розгляді справ ЄКПЛ та практику ЄСПЛ як 
джерело права. 
Орган представництва здійснює юридичну експертизу всіх законоп-
роектів, а також підзаконних нормативних актів, на які поширюється 
вимога державної реєстрації, на відповідність ЄКПЛ,  за результата-
ми чого готує спеціальний висновок. 
Нездійснення передбаченої частиною першою цієї статті перевірки  
або наявність висновку про невідповідність підзаконного акта вимо-
гам ЄКПЛ є підставою для відмови в державній реєстрації відповід-
ного підзаконного акта. 

[252] 2006 У державній реєстрації відмовляється, якщо нормативно-правовий 
акт: а) не відповідає Конституції та законам України, іншим актам 
законодавства, ЄКПЛ і протоколам до неї, міжнародним договорам 
України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою 
України, та acquis communautaire 

[254] 2008 Затверджена Державна цільова програма інформування громадсько-
сті з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки 
Метою Програми визначене подальше підвищення  рівня  поінфор-
мованості громадськості з питань європейської інтеграції України 
для створення стабільної проєвропейської більшості в українському 
суспільстві 

[199] 2010 Однією з основних засад зовнішньої політики є забезпечення інтег-
рації України в європейський політичний, економічний, правовий 
простір з метою набуття членства в ЄС 

[213] 2010 1. Взяти до відома висновки і пропозиції, викладені у спеціальній 
доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
«Стан дотримання Україною європейських стандартів з прав і сво-
бод людини». 
3. Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України вжити пода-
льших заходів щодо приведення національного законодавства в га-
лузі  прав і свобод людини у відповідність із європейськими станда-
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ртами та  взятими Україною міжнародними зобов'язаннями, вико-
нання рекомендацій Ради Європи, її моніторингових органів щодо 
України. 

[214] 2013 Верховна Рада України закликає Європейський Союз та його держа-
ви-члени: щойно Українська сторона продемонструє рішучі дії та 
відчутний прогрес у трьох сферах, визначених у висновках Ради ЄС, 
та виконає необхідні внутрішні процедури, забезпечити невідкладне 
підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом, передбачивши можливість попереднього, ще до завершен-
ня процесу її ратифікації усіма країнами - членами ЄС, застосування 
окремих її положень, зокрема щодо створення поглибленої та всео-
хоплюючої зони вільної торгівлі. 
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Додаток Б.3 

Факти з історії Європи та Росії 

(таблиця, складена за даними, наведеними у публікації [579]) 
 

Століття Європа Росія 

Рік Подія Рік Подія 

ХІ 1076 «Перша комунальна хартія» у 
Франції – міста отримують 
права 

  

ХІІ 1100 «Хартія вольностей» в Англії 1147 Перша згадка про Москву 
ХІІІ 1258 Парламент в Оксфорді – об-

меження влади короля Англії 
1257 Татарський перепис російського 

населення 
1265 Початок чинного досі Парла-

менту в Англії 
1270 Ханський ярлик дозволив Новго-

роду торгувати в Суздалі 
1267 Парламент у Марльборо 1281 Спустошення російських земель 

Золотою Ордою, запрошеною ко-
стромським князем Андрієм 

1275 «Перший Вестмінстерський 
статут» короля Англії з декла-
рацією прав усіх станів схва-
лений Парламентом 

  

1297 Король Англії підтверджує 
«Велику хартію вольностей» 

  

IV 1302 Перше скликання Генеральних 
штатів – парламенту Франції 

1301 Початок боротьби Москви з Ря-
занню 

1303 Підстава Університету в Римі 1305 Призупинення боротьби Москви з 
Рязанню 

1360 Створення в Англії інституту 
мирових суддів 

1328 Спалення Твері московським кня-
зем 

  1368 Віроломний арешт тверського 
князя в Москві 

V 1489 «Статут проти руйнації сіл» в 
Англії 

1476 Початок репресій Івана III проти 
новгородських бояр 

VІ 1571 Відкриття Лондонської біржі 1510 Знищення Москвою віче в Пскові 
 1589 Статут про закріплення землі 

за кожним котеджем селянина 
чи сільськогосподарського 
робітника в Англії 

1533 Страти в Москві за «порчу гро-
шей» 

   1565 Введення опричини Іваном Гроз-
ним 

   1597 «Указ про кабальну холопство» 
Федора Іоанновича 
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Додаток Б.4 

Політики та експерти про цивілізаційне протистояння Росії та Київської Русі як частини Європи 
 

№ 
п/п 

Автор Зміст Джерело 

1. Йоганн Корб, 
австрійський 
дипломат 
(1698 р.) 

Увесь московський народ більш схильний до рабства, ніж користується свободою, усі москви-
тяни, якого б вони не були звання, без найменшої поваги до їх особистості знаходяться під гні-
том жорстокого рабства… Його (Царя московського – Ю.Ю.) самодержавство ніякими межами, 
ніякими законами не обмежене 

http://www.se
dmitza.ru/lib/t
ext/439284/ 

2. Іоанн Барклай, 
мандрівник 

(1582 – 1621 рр.) 

Цей (московський – Ю.Ю.) народ, створений для рабства, ненавидить навіть тінь вольності 
 

http://www.se
dmitza.ru/lib/t
ext/439284/ 

3. В.О. Ключевський, 
російський історик 

Властиві європейським народам ідеї права, свободи, справедливості в Росії завжди були розкі-
шшю розуму, доступною небагатьом головам, як дорогий французький каптан або перука були 
доступні небагатьом кишеням 

[583, с. 424] 

4. М.І. Костомаров, 
російсько-

український історик і 
громадський діяч, 

професор  

На востокЂ личная свобода съуживалась и, наконецъ, уничтожилась. ВЂчевое начало нЂкогда 
и тамъ существовало и проявлялось. Избраніе князей также было господствующимъ способомъ 
установленія власти, но тамъ понятіе объ общественномъ порядкЂ дало себЂ прочный залогъ 
твердости, а на помощъ подоспЂли православныя идеи…Православіе внесло къ намъ идею мо-
нархизма, освященіе власти свыше, окружило понятія о ней лучами верховнаго міроправленія 

[634] 

5. В.О. Маклаков, де-
путат II-IV Держав-
ної думи Російської 
імперії, початок ХХ 

ст. 

Головний порушник законності у нас – сама влада, її представники. Беззаконня влади складає 
головну, самобутню рису російської державності  
 

[738, с. 112] 

6. М.Є. Салтиков-
Щедрин, 
російський 
письменник 

Закон у Росії залежить не тільки від волі самодержця, а й від розсуду чиновників, уповноваже-
них застосовувати закони, оскільки вони вкладають в їх зміст своє будь-яке тлумачення, корис-
туючись чиновницьким «привілеєм безкарності». Нав'язані російському суспільству закони 
завжди слугували лише засобом здійснення, реалізації влади, а не її обмеження. Ніколи в Росії 
право не ставилося над владою, не пов'язувало дії уряду, його чиновників. Не дивно, що таке 
право не користувалося авторитетом у народу, який, якщо і дотримувався окремих законів, то 
тільки зі страху бути покараним 

[328, с. 240; 
361] 

7. Г.В. Вернадський, 
російський та 

американський істо-

Монгольський період – одна з найбільш значущих епох в усій російській історії. Монголи во-
лодарювали по всій Русі близько століття, і навіть після обмеження їх влади в Західній Русі в 
середині ХІV ст. вони продовжували здійснювати контроль над Східною Руссю, хоча і в більш 

[414] 
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рик м'якій формі, ще сторіччя. Це був період глибоких змін в усьому політичному і соціальному 
устрої країни, особливо Східної Русі. Прямо чи опосередковано монгольська навала сприяла 
падінню політичних інститутів Київського періоду і зростанню абсолютизму і кріпосництва... 
Оскільки Русь була частиною Монгольської імперії і регіональним ханством Золотої Орди про-
тягом століть, хід російської історії в цей період не може бути достатнім чином зрозумілий без 
відповідного дослідження всього монгольського фону. Багато важливих політичних рішень або 
адміністративних розпоряджень, які глибоко зачіпали Русь, приймалися великим ханом, що 
живе в Монголії або Китаї. Протягом всього існування Монгольської імперії великий князь мо-
сковський, васал хана Золотої Орди, був також підданим правителя Пекіна. Основні принципи 
правління і адміністрації, якими керувалася Золота Орда і яким також підпорядковувалася Русь, 
були встановлені засновником Монгольської імперії Чингисханом – духівником монгольської 
нації, чиї послідовники вірили, що він отримав благословення Неба на земне правління. Очеви-
дно, що вивчення інститутів правління Чингісхана є передумовою аналізу адміністративної си-
стеми, встановленої монголами на Русі... 
Важливим аспектом продовження монгольської традиції в московській монархії став монголь-
ський вплив на етикет дипломатичних переговорів. Багато західних посланців у Московії скар-
жилися на жорсткі і безглузді формальності дипломатичного ритуалу. Між іншим, коли ми ози-
раємося зараз на ті взаємні обра́зи, вимоги та зустрічні претензії з приводу етикету з боку ро-
сійських і західних дипломатів XVI і XVII ст.ст., деякі уявлення гостей здаються нам настільки 
ж абсурдними, як і уявлення наших співвітчизників. Причина взаємного нерозуміння – в різних 
системах правил, яких дотримувалися західні і російські люди. Руський церемоніал у багатьох 
відношеннях був відображенням монгольського зразка… 

8. К. Маркс, 
автор теорії науково-

го комунізму  

Колискою Московії було криваве болото монгольського рабства, а не сувора слава епохи нор-
манів. А сучасна (1856-1857 рр. – Ю.Ю.) Росія є не що інше, як повністю змінена Московія… 
Підведемо підсумок. Московія була вихована і виросла в жахливій і брудної школі монгольсь-
кого рабства. Вона посилилася тільки завдяки тому, що стала virtuoso [віртуозом] у мистецтві 
рабства. Навіть після свого звільнення Московія продовжувала грати свою традиційну роль 
раба, який став паном. Згодом Петро Великий поєднав політичне мистецтво монгольського раба 
з гордими прагненнями монгольського володаря, якому Чингізхан заповів здійснити свій план 
завоювання 

[702] 

9. В.І. Ленін Не переймати (вірніше, не давати себе одурювати тупоумним і буржуазним старим юристам, 
які переймають) старе, буржуазне поняття про цивільне право, а створювати нове. Не піддава-
тися Наркомзаксправ, який «через службове становище» веде лінію «пристосування до Євро-
пи», а боротися з цією лінією, виробляти нове цивільне право, нове ставлення до приватних 
договорів і т.п. Ми нічого приватного не визнаємо, для нас усе у галузі господарства є публіч-
но-правове, а не приватне… застосовувати не corpus juris romani (звід римського права – Ю.Ю.) 

[675, с. 398] 
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до «цивільних правовідносин», а нашу революційну правосвідомість; показувати систематично, 
завзято, наполегливо на ряді зразкових процесів, як це треба робити з розумом і енергією; через 
партію шельмувати і виганяти тих членів ревтрибуналів і нарсуддів, котрі не вчаться цьому і не 
хочуть зрозуміти цього 

10. О. Субтельний, автор 
першого українсько-
го підручника з укра-
їнської історії нера-
дянського штибу 

Необхідно також наголосити на ще одному аспекті тієї ролі, яку відіграли на Україні Литовсь-
кий статут зокрема та станова система загалом. Обидва вони справили великий вплив на ви-
знання українцями цінності таких понять, як установлені та гарантовані законом права. А усві-
домлення цього пов'язувало українців із західною політичною й правовою думкою. Інший про-
дукт Київської Русі — Московія, навпаки, в результаті століть монголо-татарського панування 
не мала можливостей познайомитися з принципами західної законності. 
Включення українців у польсько-литовську Річ Посполиту уможливило для них благодатні й 
стимулюючі впливи Заходу 

[917] 

11. С.С. Бєляков, 
дослідник життя і 

творчості Л.М. Гумі-
льова 

Влада великого князя московського занадто нагадувала владу великого хана, а порядки в Мос-
ковській Русі мало походили на порядки давньоруських вічових міст, де князь не був самодер-
жцем, а усього лише посадовою особою, нерідко виборною. Символічно, що облямована хут-
ром золота шапка, якою до XVIII ст. вінчали російських царів, не мала відношення ні до імпе-
ратора Костянтина Мономаха, ні до Володимира Всеволодовича Мономаха, а, ймовірно, була 
виготовлена ювелірами Бухари, Самарканда або Казані десь на рубежі XIII-XIV ст.ст.  

[380, с. 660] 

12. Р. Донік, відомий 
український волон-
тер періоду боротьби 
з російською окупа-
цією середини 2010-

х рр. 21 ст. 

У росіян й українців навіть психологія війни різна. У них – ординська, і усі підлості доцільні з 
їхньої точки зору. А ми воюємо за книжками – з героями, білим плащем, благородством. Вони 
воюють на результат будь-якою ціною 

http://obozrev
atel.com/soci
ety/29304-

roman-donik-
eta-vojna-u-

nas-ne-
poslednyaya--

no-myi-
obrechenyi-

na-uspeh.htm 
13. А. Курков, українсь-

кий письменник 
Між Україною та Росією є найважливіша межа – не географічна, а ментальна. У нас менталь-
ність індивідуалістична, егоїстична, європейська, а у них – колективістська, імперська, масова 

http://apostro
phe.com.ua/ar
ticle/society/c
ulture/2016-

01-19/pisatel-
andrey-
kurkov-

pochti-v-
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kajdom-
ukraintse-

sidit-
malenkiy-

yanukovich/2
980 

14. А. Булгаров, 
публіцист 

Московське князівство, а пізніше царство, повністю перебувало в підпорядкуванні Золотої Ор-
ди та її спадкоємців. А значить, життя на Московії нічим не відрізнялося від Казанського, Аст-
раханського або Сибірського Царства. Московська знать воліла одягу східного, на всіх офіцій-
них прийомах носили арабські тюрбани і криві шаблі. Та й прості люди ходили у східних оде-
жах, а жінок взагалі тримали під замком. При виході на вулицю їм слід було, за східним звича-
єм, закривати обличчя чадрою. Безумовно, такий устрій не міг не відбитися на віруванні моско-
витів. Наприклад, жінок, за мусульманською традицією, не допускали в московські храми, і 
вони молилися біля стін церков. До речі подібне можна зустріти і сьогодні на великі свята. При 
зустрічі московити вітали один одного словом «салам», скорочуючи традиційне мусульманське 
привітання. Навіть в книгах знаменитого російського мандрівника Афанасія Нікітіна в достатку 
зустрічаються тюркські, арабські слова і молитви з Корану, написані, правда, кирилицею. Бог 
для Афанасія Нікітіна, виявляється, Аллах... 
Хроніки кажуть, церква в Московії була жорстокою і авторитарної, це кардинально відрізняло її 
від демократичної християнської релігії, поширеної в Київській Русі до монголо-татарської на-
вали. Найважливішою догмою православ'я по-московитськи було визнання царя – представни-
ком Бога на Землі, і Карой Небесною... Тому царю дозволялося все, і раз цар – це Бог, то раби 
Христові – його раби. Зрозуміло, чому така версія християнства була вигідна золотоординській 
владі. Тримати на прив'язі підкорений народ скріпами православ'я – що може бути краще? Цю 
традицію перейняли всі подальші московські царі, ніхто так і не зважився повернути своєму 
народу справжню православну віру Київської Русі... Шведський вчений Ботвід, який відвідав 
Москву в 1620 році, серйозно задумався: А християни взагалі московити? І дав на це питання 
негативну відповідь! А ще раніше, на початку 16 століття, з Константинополя для виправлення 
Православних церковних книг в Московію прибув теософ Максим Грек. Він виявив безліч ля-
пів в релігії московитів і повстав проти їх переконань. За що був захований в монастирські під-
вали, де монахи зайнялися настановою його на шлях істинний. Частину життя, що залишилася, 
Грек провів за монастирськими стінами. Отже, московитський варіант православ'я набагато 
ближче до ісламу, ніж до християнства. Більш того, існує багато свідчень, що в Московських 
храмах аж до 17 ст. спочатку молилися за єдиного Царя – великого Хана, і лише потім за князя-
царя Московії. Тому що Московія до 1700 року продовжувала платити данину і залишатися 
васалом спадкоємця Орди – Кримського ханства. Тому на куполах православних церков Росії 

http://nr2.com
.ua/blogs/And
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112556.html 
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розміщений ісламський півмісяць. І саме тому ні на одному храмі Києва, і України його немає 

15. С.Г. Кара-Мурза, 
професор, теоретик 
науки, соціолог, по-
літолог, публіцист 

Держава і право в Росії не є такими, що будуються на принципах, притаманних сучасній держа-
ві «західного» типу і цивільного суспільства. За своїм типом російська держава і в часи Росій-
ської імперії, і в радянський період чітко відносилася до категорії держав традиційного суспіль-
ства, тобто була державою «незахідного» типу… У так званих державах «традиційного» типу 
відносини влади і підданих ієрархічні, такі держави обґрунтовують свою владу зверху, через 
релігію або ідеологію. Ліберальна ж держава сучасного громадянського суспільства отримує 
свою легітимність знизу, голосами громадян 

[569, с. 38] 

16. С.Г. Кара-Мурза Будучи породженням традиційного суспільства російська держава виробила відповідну такому 
суспільству систему права. У багатьох відносинах воно принципово відмінно від права грома-
дянського суспільства. Люди, які мислять в поняттях європоцентризму, не розуміють традицій-
ного права, воно їм здається безправ'ям. Зате слова «правова держава» житель Росії сприймає 
зовсім не так, як на Заході. Там мається на увазі са́ме ліберальна держава, що надає безумовний 
пріоритет правам індивіда. А в повсякденній свідомості Росії вважається, що правова держава – 
це те, яка суворо дотримується встановлених і відомих всім норм і всіх змушує їх дотримувати-
ся  

[569, с. 80] 

17. Аналитическая 
редакция EADaily 

Головна цивілізаційна різниця, яка не дозволяє відносити Росію до європейської цивілізації – це 
традиційний характер її суспільства, що зберігається і донині. У цій фундаментальній властиво-
сті Росія зближується з Азією, хоча правильніше було б говорити про незахідний тип суспільст-
ва 

http://eadaily.
com/ru/news/
2016/09/12/et

ika-protiv-
yasnosti-

zhertvy-pod-
igom-zapada-

otvet-
akademiku-
arbatovu-i-
zhurnalu-
ogonyok 

18. Л. Лук’яненко, 
Герой України, полі-
тичний і громадсь-
кий діяч, один із за-
сновників Українсь-
кої Хельсінкської 

групи 

До сьогоднішньої ситуації привела цивілізаційна різниця між Московією та Україною. Ця війна 
була неминуча... Ця цивілізаційна різниця у тому, що Росія – азіатська країна. Вона заселена не 
слов'янами, як нам кажуть, а угро-фіно-татарським населенням. Це населення азійського похо-
дження. І на цій великій території ніколи не було демократії, тут завжди було підпорядкування 
людини владі... У росіян ніколи не було свободи 

http://gordonu
a.com/news/
war/levko-

lukyanenko-
k-konfliktu-

privela-
civilizacionna
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ya-raznica-
mezhdu-

moskoviey-i-
ukrainoy-

voyna-byla-
neizbezhna-
147439.html 

19. О.Р. Гуліна, 
кандидат 

юридичних наук 

Правовий нігілізм об'єктивно притаманний російському суспільству. Європейська правосвідо-
мість, що базується на ідеях правової держави і громадянського суспільства, вільного ринку та 
пріоритету прав особи, не сприймається більшістю росіян в силу історично сформованої контр-
культури права. У Росії правовий нігілізм властивий не тільки маргінальним верствам населен-
ня, його прояви спостерігаються у сфері інтелігенції, державних службовців та високоосвічених 
професіоналів. Це сприяє тому, що у свідомість росіян західні ліберальні цінності впроваджу-
ються спотвореними від початкових наукових доктрин

[482] 

20. О.Р. Гуліна, 
 

Зневажливе ставлення у Росії до права, принаймні у його європейському розумінні, йде в глиб 
століть 

[483] 

21. Л. Швецова, російсь-
кий політолог 

Війна з Україною, яка прагне до правової держави, вже самим цим фактом штовхає Росію в 
«неправовий табір» і в табір світових ізгоїв. Україна змусила Руську систему скинути маску 
європейськості, і світ побачив огидний оскал 

http://www.fa
cenews.ua/ne
ws/2015/2936

54/ 
22. О. Невзоров, 

російський 
публіцист 

[Російська] влада заправляла цю народну машину правдою, правом, справедливістю, чесністю, 
законами. – Не їде! У дев'яності були роки свободи, навіть у 2000-му було щось схоже на сво-
боду преси, свободу маніфестацій, людські права і повагу – на все, що так чуже Росії. А налили 
в бензобак знайому суміш з шовінізму, мракобісся, імперськості, злоби – і все, покотилася, пої-
хала! Звичайно, влада буде заправляти машину тим, на чому вона їде. Божевільних немає в 
Кремлі – вони прагматики… Росія завжди знайде батогів. Сталін – не десантник з Марса. Він 
уособлює тягу народу мати правителя-диктатора, правителя-самодура. Росія таке любить. Скі-
льки років вона терпіла Івана Грозного – людини, яка нічим іншим не розважалася, крім масо-
вих вбивств? Перегукується з кіршем 

http://obozrev
atel.com/blog

s/40527-
bezumtsev-

net-v-kremle-
oni-

pragmatiki.ht
m 
 

23. В. Єрофєєв, 
російський 
письменник 

2014-й став роком-рентгеном, буквально на очах відбулося відкриття душі російського обива-
теля. Виявилося, що переважна частина населення сповідує абсолютно антизахідні, антидемок-
ратичні і антиліберальні цінності. І телепропаганда тут ні при чому, мова йде про дуже архаїчні 
російські поняття... Україні потрібно комплексно і глибоко проаналізувати архаїчну російську 
свідомість. Не варто підходити до неї легковажно: мовляв, в Росії все збожеволіли. Повторюю: 
справа не в Путіні, а саме в архаїчній свідомості російського населення. Без розуміння цього 
Україна приречена, як Дон Кіхот, боротися з вітряними млинами і багато програти 

http://www.fa
cenews.ua/art
icles/2014/25

1923/ 
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24. М. Строєва, 
російська 

журналістка 

Українці и росіяни – два дуже різних народи. А той негатив, який існує у обох державах має 
коріння в радянській ментальності… І все загальне, що є негативне, – воно родом з Радянського 
Союзу. Це настільки очевидні речі – корупція, бюрократія, всі системи соціальні, які були по-
будовані тоді і які були заточені на те, щоб людина відчула себе незатишно, незручно, приниз-
ливо, щоб вона була змушена комусь щось відстібати – це весь ланцюжок, і там і там так побу-
довано. І це абсолютно спільне. Піде Україна від цього – і все, цей діагноз буде знятий раз і 
назавжди 

http://www.c
harter97.org/r
u/news/2014/
10/20/121714

/ 
 

25. А. Бабченко За всю історію Росії я можу згадати тільки два роки, коли ця країна була вільною європейською 
державою – з 1991-го по 1993-й. Ну, ще вісім місяців з лютого по жовтень 1917-го. Весь інший 
час конструкція цієї країни незмінна – диктатор на троні, що веде імперські війни направо і 
наліво, і «хороший» (але поневолений і мовчазний) народ внизу. Який у цих війнах і бере 
участь... Переважна більшість населення Росії – носії імперської свідомості. Це факт 

http://obozrev
atel.com/blog

s/07498-
nebritoe-
murlo-s-

plyushevoj-
obezyankoj.ht
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26. О. Широпаєв, росій-
ський публіцист, 
опозиційний діяч 

Офіціозна історіографія – царська і радянська, незважаючи на «класові» протиріччя, одностай-
но звинувачують у зраді Новгородську республіку – за те, що вона не побажала покласти росій-
ську свободу, російську ідентичність до ніг татарської Москви. За те, що Новгород шукав до-
помоги у сусідів-родичів – у Литви і німців, які знали його як одного з великих міст ганзейской 
Європи. Чому ж зраджував Новгород? Майбутньому кріпацтву? Військовим поселенням, пізні-
ше влаштованим Аракчеєвим на новгородській землі? Своєму прийдешньому перетворенню в 
провінційне совкове місто? Яким міг би бути Новгород, якби не потрапив у Росію? Дивіться на 
Стокгольм, Осло, Копенгаген, Гамбург... 

http://obozrev
atel.com/blog

s/14056-
izmena-

rodine.htm 
 

27. В. Шендерович, ро-
сійський письменник 

і публіцист 

Україна не Росія в тому сенсі, що Україна – антиімперська країна... Імперія для українців – це 
щось свідомо вороже, будь-яка – польська, австро-угорська, російська, німецька. Це для них 
щось вороже. Росіяни надзвичайно інфіковані імперською ідеєю 

https://www.c
harter97.org/r
u/news/2016/
5/25/205908/ 

28. В. Портніков, 
журналіст і 
публіцист 

За́раз, коли відкрито багато архівів, вже ясно, що це (підтримка народу – Ю.Ю.) були не тільки 
страх і пропаганда – це були переконання. Тисячі обурених листів в ЦК і «Правду» через при-
пинення «справи лікарів» і звільнення невинних – це ж не від страху, чи від бажання вислужи-
тися і підтримати лінію партії. Ні, агресивно-слухняна більшість підтримувала лінію партії 
тільки тоді, коли ця лінія була відверто канібальською. Її дратувала навіть спроба зупинити 
кров. 
[Хрущова] зневажають і ненавидять за те, що він посмів забрати Сталіна. Що він підняв руку на 
святе. Тому що Сталін – це і була Росія, яка перемогла у Громадянській і врятувалася перемо-

http://obozrev
atel.com/blog

s/43589-
narod-

protiv.htm 
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гою у Другій світовій…. 
Звідси – Путін. Агресивно-слухняна більшість любить його не за повернення Криму, а за пове-
рнення Сталіна. За те, що Росію знову бояться. За те, що страх стає нормою… 

29. А.А. Піонтковський, 
російський журна-
ліст, політичний діяч 

Війна, нав'язана Кремлем Україні, – це не територіальна суперечка про Крим або про Донецьк і 
не етнічний конфлікт. Це вирішальне світоглядне зіткнення спадкоємців Київської Русі і спад-
коємців Золотої Орди, в якому ординці виявилися приречені 

http://obozrev
atel.com/blog

s/17405-
gibridnaya-
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Додаток Б.5 
Погляди М.І. Костомарова щодо відмінностей між українцями і росіянами [634, 996] 

 
Риси Характер прояву Першоджерело 

[634]  Українці Росіяни 
1 2 3 4 

Вдача Переважає особиста 
воля 

Переважає загальність Обязательная общинность земская и отвЂтственность личности міру для 
Южнорусса есть въ высшей степени несноснЂйшее рабство и вопіющая 
несправедливость. Не смЂть назвать ничего своимъ, быть батракомъ ка-
кого-то отвлеченнаго понятія о мірЂ, отвЂчать за другого безъ собствен-
наго желанія – ко всему этому не расположила народъ южнорусскій его 
прошедшая жизнь. Громада по южнорусскому понятію совсЂмъ не то, 
что міръ по великорусскому. Громада есть добровольная сходка людей; 
кто хочетъ – въ ней участвуетъ, кто не хочетъ – выходитъ, такъ какъ въ 
ЗапорожьЂ – кто хотЂлъ – приходилъ, кто хотЂлъ – выходилъ оттуда до-
бровольно (с. 74) 

Зв'язок людей ґрунту-
ється на взаємній згоді 

Нерозривність раз 
встановленого зв'язку 

Кожен член громади – 
незалежна особистість, 
самобутній власник 

Колектив поглинає 
особисту самобутність 

кожного 

Особисті 
свободи та 
власність 

Приватна власність 
цінується як запорука 
індивідуальної свободи 

Земля належала грома-
ді, громаду неможливо 
покинути, отримавши 
частку землі, член гро-
мади підкоряється гро-
маді. Особиста свобода 
поглинається волею 
громади 

Въ Южной Руси, которой историческая жизнь текла иначе, не составилось 
такого понятія о мірЂ. Тамъ прежнія древнія удЂльно-вЂчевыя понятія 
продолжали развиваться и встрЂтились съ польскими, которыя, въ ос-
новЂ своей, имЂли много общаго съ первыми и если измЂнились, то 
вслЂдствіе западно-европейскихъ понятій. Древнее право личной свободы 
не было поглощено перевЂсомъ общественнаго могущества и понятіе объ 
общей поземельной собственности не выработалось. Главное различіе 
здЂсь, конечно, проистекаетъ отъ поземельной общинности. Коль скоро 
членъ міра не можетъ назвать своею собственностію участокъ земли, ко-
торый онъ обработываетъ, онъ уже не свободный человЂкъ (с. 76). 

Віра в Бога Церквамаєвеликиймо-
ральнийавторитетісилу 

Церковнавладастоїть 
незрівнянновищенад-
масоюімаєнабагатобі-
льшеможливостейдія-
тисамовладно 

Съ церковью случилось въ велико-русскомъ мірЂ обратное тому, чтó бы-
ло въ южно-русскомъ. Въ южнорусскомъ, хотя она имЂла нравственное 
могущество, но не довела своей силы до того, чтобъ бездоказательно 
освящать успЂхъ факта; на востокЂ она необходимо, въ лицЂ своихъ 
представителей – духовныхъ сановниковъ, должна была сдЂлаться орга-
номъ верховнаго конечнаго суда; ибо для того, чтобъ дЂло приняло хара-
ктеръ Божія соизволенія, необходимо было признаніе его такимъ отъ 
тЂхъ, кто обладалъ правомъ рЂшать это (с. 57). 
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Ставлення-
до інших 
релігій 

 

З давніх-давенКиїв, 
потімВолодимирВо-
линський, булиприйом-
нимипунктамимісцепе-
ребуванняіноземцівріз-
них вірінародів. Украї-
нціздавніх-
давензвикличутиусебе-
чужу мовуі нелякають-
сялюдейзіншою зовні-
шністюізіншимизвича-
ями 

Нетерпимістьдо інших 
релігій, презирстводо 
чужихнародностей, 
зверхня думка про се-
бе.Росіянивважаютьсеб
еєдинимобранимнаро-
домувірі, інавіть неціл-
комприхильнідоєдино-
вірнимнародам – гре-
каміукраїнцям Моско-
вітинавсечужедивлять-
сязверхньо 

Въ МосквЂ образовалась нетерпимость къ чужимъ вЂрамъ, презрЂніе къ 
чужимъ народностямъ, высокомЂрное мнЂніе о себЂ. Русскіе Московскіе 
считали себя единственнымъ избраннымъ народомъ въ вЂрЂ, и даже не 
вподнЂ были расположены къ единовЂрнымъ народамъ – къ Грекамъ и 
Малороссіянамъ: чуть только что-нибудь было несходно съ ихъ народнос-
тію, тó заслуживало презрЂнья, считалось ересью; на все не-свое они 
смотрЂли свысока. Въ южнорусскомъ племени этого не было. Издавна 
Кіевъ, потомъ Владиміръ Волынскій, были сборнымъ пунктомъ 
мЂстопребыванія иноземцевъ разныхъ вЂръ и племенъ. Южноруссы съ 
незапамятныхъ временъ привыкли слышать у себя чуждую рЂчь и не ди-
читься людей съ другимъ обличьемъ и съ другими наклонностями (с. 62). 
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Додаток Б.6 

Порядок та динаміка ціннісних пріоритетів (2012-2014 рр.) [846] 
 

Цінності (за 5-бальною шкалою) 2012 2014
Міцне здоров'я  4,74 4,74 
Міцна сім'я  4,71 4,74 

Благополуччя дітей  4,67 4,71 
Матеріальний добробут  4,55 4,55 

Цікава робота  4,11 4,15 
Створення в суспільстві рівних можливостей для всіх  4,07 4,26 
Суспільне визнання (повага колег, співгромадян)  4,02 4,10 

Сприятливий морально-психологічний стан у суспільстві  4,01 4,19 
Державна незалежність України  3,91 4,29 

Відсутність значного соціального розшарування (багаті/бідні, 
вищі/нижчі верстви суспільства)  

3,91 4,06 

Демократичний розвиток країни  3,82 4,10 
Незалежність у справах, судженнях, вчинках  3,82 4,04 

Підвищення освітнього рівня (інтелектуальний розвиток)  3,82 3,97 

Можливість висловлювати власну думку з політичних та інших питань, 
не побоюючись за особисту свободу 

3,76 4,02 

Національно-культурне відродження  3,75 3,92 
Розширення культурного кругозору, залучення до культурних цінностей 

(через мистецтво, художня творчість, хобі тощо) 
3,65 3,86 

Можливість критики і демократичного контролю владних структур 3,52 3,83 

Можливість підприємницької ініціативи (створення приватних 
підприємств, заняття бізнесом, фермерство)  

3,40 3,65 

Участь в релігійному житті (регулярне відвідування церкви , бо-
гослужіння, дотримання релігійних обрядів і т.п.)  

3,14 3,20 

Участь у діяльності політичних партій та громадських організацій  2,78 2,94 
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Додаток Б.7  

Результати соціологічного опитування [549] 

Відсоток голосів, поданих за варіанти відповідей на запитання: «Хто, згідно 

Конституції, є носієм суверенітету іджерелом владиуВашійкраїні?" 
 

Носієм суверенітету іджерелом влади є 2012 2014 
Президент 55 26 
Народ 23 57 

 

 

Додаток Б.8 

Порівняння визначень адміністративного права у паспортах спеціаль-

ності «адміністративне право» в Україні та РФ 
 

Формула адміністративного права за пас-
портом спеціальності в Україні 

(12.00.07) [782] 

Формула адміністративного права за 
паспортом спеціальності в Російсь-

кій Федерації (12.00.14) [781] 
Досліджує суспільні відносини, що форму-
ються в ході забезпечення органами виконав-
чої влади і органами місцевого самовряду-
вання реалізації та захисту прав, свобод і за-
конних інтересів фізичних і юридичних осіб 

Досліджує форми і методи державного 
управління, контролю і нагляду; розк-
риття правопорушень та притягнення до 
відповідальності винних осіб 
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Додаток Б.9 

Законодавче встановлення ролі міжнародного права в сфері культури 
 

Закон Норма Закону 
[200], 
ст. 2 

Законодавство України про культуру складається з Конституції України, цього 
Закону та інших законів, що регламентують діяльність у сфері культури, між-
народних договорів з питань культури, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів. 

[157], 
ст. 2 

Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана 
Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в 
законодавстві України про бібліотеки і бібліотечну справу, то застосовуються 
правила міжнародного договору 

[168] Розповсюдження іноземних фільмів здійснюється згідно зі статтею 23 Закону 
України «Про засади державної мовної політики» та міжнародними договора-
ми, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (ст. 14) 
Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верхов-
ною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим 
Законом та іншими нормативно-правовими актами України, то застосовуються 
правила міжнародного договору (ст. 25)  

[191], 
ст. 2 

Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верхов-
ною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законо-
давством України про театри і театральну справу, то застосовуються правила 
міжнародного договору 

[159], 
ст. 4 

Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верхов-
ною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законо-
давством України про музеї та музейну справу, то застосовуються правила мі-
жнародного договору 

[156], 
ст. 2 

Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верхов-
ною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законо-
давством України про Національний архівний фонд та архівні установи, засто-
совуються норми міжнародного договору 

[177], 
ст. 48 

Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верхов-
ною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законо-
давством України про охорону культурної спадщини, застосовуються правила 
міжнародного договору України 

[187] Законодавство України про охорону археологічної спадщини складається з 
Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про охо-
рону культурної спадщини», міжнародних договорів України з питань охорони 
археологічної спадщини, згода на обов’язковість яких надана ВРУ, цього Зако-
ну та інших нормативно-правових актів України (ст. 2) 
Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана 
Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені 
цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору України (ст. 21) 

[174], 
ст. 2 

Законодавство України про вивезення, ввезення та повернення культурних 
цінностей складається з Конституції України, цього Закону, міжнародних до-
говорів України та інших нормативно-правових актів 
Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана 
Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться у 
законодавстві України про вивезення, ввезення та повернення культурних цін-
ностей, то застосовуються правила міжнародного договору 

[180], Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана 
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ст. 3 Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені 
законодавством України про страховий фонд документації України, застосо-
вуються норми міжнародного договору 

[150], 
ст. 67 

Якщо міжнародним договором, укладеним Україною, встановлені інші прави-
ла, ніж ті, що містяться в законодавстві України про природно-заповідний 
фонд, то застосовуються правила міжнародного договору 

[158] Законодавство України про інформаційні агентства складають Конституція 
України, закони України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової 
інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про дер-
жавну таємницю», цей Закон, інші законодавчі акти України, міжнародні дого-
вори в галузі свободи слова та інформації, ратифіковані Україною (ст. 4) 
Іноземні інформаційні агентства розповсюджують свою продукцію в Україні в 
порядку, встановленому чинним законодавством України, якщо інший порядок 
не передбачається міжнародним договором (ст. 38).  

[160], 
ст. 2 

Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана 
Верховною Радою України, передбачені інші правила, ніж ті, що встановлені 
цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору 

[147], 
ст. 71 

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у галузі охорони навко-
лишнього природного середовища на державному рівні відповідно до законо-
давства України та міжнародного права 
Якщо міжнародним договором, укладеним Україною, встановлено інші прави-
ла, ніж ті, що містяться в законодавстві України про охорону навколишнього 
природного середовища, то застосовуються правила міжнародного договору 

[178], 
ст. 2 

Законодавство України про позашкільну освіту базується на Конституції Укра-
їни і складається із Закону України «Про освіту», цього Закону, міжнародних 
договорів України, згода на обов’язковість яких надана ВРУ, інших норматив-
но-правових актів 

[186], 
ст. 3 

Правові засади України щодо захисту моральності у суспільстві складає Кон-
ституція України, цей Закон, інші закони та нормативно-правові акти щодо 
захисту  суспільної моралі, загальновизнані норми і принципи міжнародного 
права й міжнародних договорів України 
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Додаток Б.10 

Основний зміст резолюцій ПАРЄ щодо наслідків виконання зобов’язань 

України перед Радою Європи 
 

Дже-
рело 

Рік при-
йняття 

Основний зміст 

[115] 1995 В контексті запевнень вищих органів влади (лист Президента Укра-
їни, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України від 
27.06.1995 р.) та на основі того, що Асамблея вважає,  що, відпові-
дно до ст. 4 Статуту РЄ, Україна здатна і бажає виконувати обов'я-
зки члена РЄ, приведені в ст. 3 «Кожний член Ради Європи обов'я-
зково повинен визнати принципи верховенства закону та здійснен-
ня прав і основних свобод людини всіма особами, які знаходяться 
під його юрисдикцією, і щиро та  ефективно співробітничати в до-
сягненні мети Ради Європи». 
Асамблея рекомендує Комітету Міністрів: а) запросити Україну 
стати членом Ради Європи; б) надати Україні 12 місць в Парламе-
нтській Асамблеї.  

[80] 1999 3. Асамблея висловлює жаль, що у перехідний період між тоталіта-
рною та демократичною державою Україна не досягла чіткого роз-
поділу між судовою, законодавчою та виконавчою владами. Існує 
постійний контроль виконавчої влади і рішучість добиватися та 
утримувати політичну владу, іноді незаконно, що може неналеж-
ним чином вплинути на наступні президентські вибори, які повинні 
відбутися у жовтні 1999 року. 
8. Що стосується смертної кари, Україна, вочевидь, не виконала 
свої зобов'язання (відповідно до офіційних джерел 212 осіб були 
страчені за період між 09.11.1995 р. та 11.03.1997 р.). В той же час, 
Асамблея зазначає, що з 11.03.1997 р. в Україні був введений фак-
тичний мораторій на виконання смертних вироків. Асамблея напо-
лягає на підтвердженні мораторію «де юре». Верховна Рада повин-
на ратифікувати Протокол № 6 до ЄКПЛ в пріоритетному порядку. 
10. Державні засоби масової інформації повинні розвивати нейтра-
льну та незалежну редакторську лінію, та, у разі започаткування 
будь-якого судового процесу проти опозиційних засобів масової 
інформації, він має відбуватися з неухильним дотриманням проце-
дури, без примусу засобу масової інформації, стосовно якого про-
вадиться слідство, до закриття. о 
14. Асамблея вважає, що органи влади України, включаючи Верхо-
вну Раду України, значною мірою несуть відповідальність за недо-
тримання Україною зобов'язань, взятих під час вступу до Ради Єв-
ропи, зокрема тих, які стосуються прийняття протягом одного року 
після вступу: рамкового документа про правову політику України у 
сфері захисту прав людини; рамкового документа про правову та 
судову реформи; нового Кримінального кодексу та нового Кримі-
нально-процесуального кодексу; нового Цивільного кодексу та 
нового Цивільно-процесуального кодексу; нового закону про полі-
тичні партії, хоча  новий Закон України «Про  вибори народних 
депутатів України» вже був схвалений. 
Більш того, Україна взяла на себе зобов'язання ратифікувати про-
тягом трьох років з моменту вступу (09.11.1995 р.) Протокол № 6 
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до ЄКПЛ стосовно скасування смертної кари. На даний час  строк 
вичерпаний, а Протокол не ратифікований. Крім того,  Україна не 
виконала своє зобов'язання ратифікувати протягом одного року з 
моменту вступу, Європейську хартію  регіональних мов та мов 
меншин. 
15. Це є обґрунтуванням для прийняття Асамблеєю у разі нездійс-
нення до відкриття червневої частини сесії 1999 року значного 
прогресу у виконанні цих зобов'язань рішення: i. анулювати повно-
важення Української парламентської делегації  відповідно до пра-
вила 6 Правил процедури до того часу, поки ці зобов'язання не бу-
дуть повністю виконані; ii. рекомендувати  Комітету міністрів роз-
почати процедуру призупинення права України бути представле-
ною, відповідно до статті 8 Статуту РЄ 

[81] 1999 Асамблея посилається на свою Резолюцію 1179 [80] щодо дотри-
мання Україною зобов'язань, прийняту 27.01.1999 р., в якій  вона 
«вважає, що органи влади України, включаючи Верховну   Раду 
України, значною мірою несуть відповідальність за недотримання 
Україною зобов'язань, взятих під час вступу до РЄ. 
2. Асамблеєю робиться висновок на основі доповіді, представленої 
на її розгляд Комітетом з питань моніторингу, що до 20.05.1999 р.  
не було досягнуто суттєвого прогресу у вищезгаданих сферах. Од-
нак, Асамблея бере до уваги той факт, що 14.05.1999 р. Голова  
Верховної Ради України надіслав відповідним парламентським  
комітетам доручення щодо кроків, які мають бути вжиті з метою 
виконання певних зобов'язань України.  
5…Асамблея вважає, що багато ще залишається зробити, як у при-
веденні українського законодавства у відповідність до  європейсь-
ких стандартів, так і у забезпеченні того, щоб органи влади Украї-
ни дотримувались цих принципів у своїй практичній  роботі, а та-
кож у забезпеченні верховенства права, якого потребують існуючі 
факти невиконання судових рішень. 
…Асамблея вирішує, що було б доцільно розпочати на першій час-
тині сесії 2000 р., відповідно до правила 6 Правил процедури,  про-
цедуру, яка має на меті призупинення прав української парламент-
ської делегації, можливості брати участь у виробленні офіційних 
документів відповідно до правила 23 Правил  процедури, викону-
вати, свої обов'язки та голосувати в Асамблеї та її органах, в той же 
час забезпечуючи її членам право відвідувати та виступати на час-
тинах сесій Асамблеї та засіданнях її органів, у разі, якщо не відбу-
дуться подальші зміни, які можна вважати  суттєвим прогресом 
відповідно до Резолюції 1179 січня 1999 р.  
Асамблея вирішує передати цю резолюцію до Європейського пар-
ламенту, Європейської Комісії, ОБСЄ, Європейського банку рекон-
струкції та розвитку, Світового Банку, Міжнародного Валютного 
Фонду, Конгресу місцевих та регіональних влад Європи та Фонду 
соціального розвитку (з огляду на соціальну та економічну реінтег-
рацію кримських татар) і запрошує їх взяти до уваги її положення 
під час співробітництва з Україною з метою  надання допомоги 
країні у подоланні вищезгаданих проблем. 

[120] 2000 7…Асамблея рекомендує Комітету Міністрів: i. Інтенсифікувати 
діалог з інститутами ЄС і міжнародними організаціями, які нада-
ють активну допомогу кримським татарам. 
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[83] 2001 1. Хоча Асамблея віддає належне різним заходам, яких упродовж 
останніх десяти років вживає Україна для забезпечення основних 
прав людини і свобод, у тому числі в галузі свободи вираження 
поглядів та переконань, вона стурбована залякуванням, неоднора-
зовими проявами нападів та вбивствами журналістів в Україні та 
постійним зловживанням владою з боку компетентних органів вла-
ди в Україні стосовно свободи вираження поглядів та переконань.  
2. Заходи, що вживаються українськими органами влади та Верхо-
вною Радою (парламентом) щодо розслідування зникнення журна-
ліста Георгія Гонгадзе, та їхні зусилля з метою належним чином 
оцінити дії всіх, хто причетний до цього, слід вважати своєрідною 
перевіркою свободи вираження поглядів та переконань і функціо-
нування парламентської демократії в Україні. Асамблея висловлює 
занепокоєння з приводу затягування розгляду цієї справи Генера-
льною прокуратурою України. Різні результати розслідування, що 
проводилося Генеральною прокуратурою та  Тимчасовою слідчою 
комісією Верховної Ради, спричинили кризу довіри між виконав-
чою владою та парламентом. 
5. Асамблея звертається до відповідних органів влади України 
вжити з метою удосконалення загальної структури, в рамках якої 
функціонують засоби масової інформації, та з подальшою метою 
створення підґрунтя для стабільної і необоротної демократизації в 
галузі засобів масової інформації наступні дії: невідкладне і прозо-
ре розслідування усіх випадків насильства і смерті журналістів; 
негайне скасування положень і практики, що дозволяє позасудове 
закриття ЗМІ та припинення трансляції; прийняття без будь-яких 
зволікань змін до законодавства стосовно  штрафів чи відшкоду-
вання за наклеп та декриміналізації наклепу; внесення змін до за-
кону про Раду з питань національного телебачення та радіо у від-
повідності з експертним висновком, наданим РЄ; створення рівних 
умов для функціонування всіх ЗМІ, а саме: шляхом внесення змін 
до акту 1997 року про державну підтримку засобів масової інфор-
мації та соціальний захист журналістів; припинення практики тис-
ку на ЗМІ через важелі друкування та поширення; сприяння гро-
мадським засобам мовлення; ратифікація Європейської конвенції 
про транскордонне телебачення.  

[84] 2001 2. Незважаючи на декілька позитивних заходів, здійснених україн-
ськими органами влади, особливо ратифікацію Протоколу № 6 до 
ЄКПЛ від 04.04.2000 р., рішення КСУ про неконституційність сме-
ртної кари, Асамблея вважає, що Президент, Уряд та Парламент 
(Верховна Рада) не змогли виконати обов'язки і зобов'язання Укра-
їни, як країни-члена РЄ. 
4. Асамблея стурбована вбивствами, неодноразовими нападами та 
безперервним залякуванням журналістів, парламентарів та опози-
ційних політиків в Україні, частими та серйозними зловживаннями 
з боку українських органів виконавчої влади стосовно свободи 
слова та зборів. Необхідне припинення практики тиску на ЗМІ че-
рез створення перешкод підчас друкування та розповсюдження. 
5. Асамблея закликає українські органи влади, особливо Президен-
та, покінчити з практикою залякування і репресій опозиційних по-
літиків і незалежної преси та прийняти усі необхідні заходи з ме-
тою припинення нападів і погроз на адресу журналістів та інших 
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представників ЗМІ. Вона знову закликає відповідні органи україн-
ської влади удосконалити загальні умови  роботи ЗМІ 

[86] 2001 1. Асамблея посилається на свої резолюції 1179 (1999) [80], 1194 
(1999) [81], 1239 (2001) [83] і особливо на резолюцію 1244  (2001) 
[84] про дотримання обов'язків та зобов'язань Україною, прийняту 
Асамблеєю 26.04.2001 р. 
8. Асамблея відзначає нещодавні кроки України, спрямовані на 
захист журналістів, зокрема суворіші покарання проти засуджених 
за залякування та/або переслідування журналістів у новому Кримі-
нальному кодексі. Водночас Асамблея засуджує різноманітні випа-
дки агресії, залякування і навіть убивств журналістів в Україні. 
Хоча, також відзначаючи нещодавні заходи, вжиті Україною з ме-
тою поліпшення загального клімату для свободи преси, зокрема 
заборону позасудового закриття органів ЗМІ, декриміналізацію 
наклепу, створення спеціальної президентської ради з питань полі-
тики щодо ЗМІ, Асамблея закликає органи  влади України продов-
жити вдосконалення правових рамок для ЗМІ та безпеки і умов 
діяльності журналістів, як це записано в  п. 5 резолюції 1244 (2001).

[87] 2003 1. Парламентська асамблея посилається на свої резолюції 1179 
(1999) [80], 1194 (1999) [81], 1239 (2001) [83], 1244 (2001) [84] і, 
зокрема, на резолюцію 1262 (2001) [86] щодо виконання Україною 
обов'язків та зобов'язань, яка була затверджена Асамблеєю 
27.09.2001 р.  
3. Що стосується решти зобов'язань у сфері національного законо-
давства та здійснення реформ, Асамблея закликає органи влади 
України продовжувати свої зусилля, а також зміцнювати співробі-
тництво з РЄ задля забезпечення повної відповідності українського 
законодавства та практики правозастосування принципам і станда-
ртам Організації, передусім стандартам, гарантованим ЄКПЛ, а 
також повної відповідності рішенням ЄСПЛ щодо індивідуальних 
та загальних заходів, яких може вимагати Комітет міністрів.  
5. Асамблея… висловлює своє глибоке занепокоєння з приводу  
повільного поступу української влади у запровадженні принципів і 
стандартів Ради Європи, підтвердженням чого є… численні  випад-
ки переслідування Генеральною прокуратурою та Вищою  радою 
юстиції тих суддів, які намагаються приймати рішення відповідно 
до закону. 
6. Відповідно до цього Асамблея настійливо спонукає органи дер-
жавної влади України… забезпечити повне дотримання верховенс-
тва права органами державної влади, зміцнити  незалежність суддів 
від органів державної виконавчої влади та відновити довіру грома-
дян до судової системи в цілому.  
11. Асамблея засуджує дуже високий рівень випадків насильства 
щодо журналістів (найвідоміші з них – вбивства Георгія Гонгадзе  
у 2000 році та Ігоря Александрова у 2001 році) і низький процент 
розкриття таких злочинів. Вона також стурбована постійним злов-
живанням повноваженнями, зокрема у регіонах, з боку податкових, 
регуляторних і правоохоронних органів з метою залякування опо-
зиційних ЗМІ. Вона ще раз нагадує українським органам влади про 
її заклик проводити свою політику щодо ЗМІ у такий спосіб, який 
переконливо демонструватиме повагу до свободи вираження пог-
лядів і переконань в країні. У цьому зв'язку  вона також закликає 
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органи влади України забезпечити опозицію справедливим досту-
пом до національних та регіональних телевізійних каналів, що пе-
ребувають у державній власності. 
16. У світлі вищевикладеного Асамблея доходить висновку, що 
хоча з часу прийняття Асамблеєю резолюції 1262 (2001) [86] Укра-
їною досягнуто помітного прогресу у сфері законодавства, Україна 
ще не виконала всіх своїх обов'язків та зобов'язань як держава-член 
РЄ та у багатьох сферах верховенство права ще не повністю вста-
новлено. Тому Асамблея приймає рішення продовжувати процеду-
ру моніторингу щодо України у тісній співпраці з українською де-
легацією.  

[88] 2004 1. Асамблея глибоко стурбована останніми подіями у Верховній 
Раді України, пов'язаними з розглядом законопроекту щодо вне-
сення змін до Конституції  України, і в цьому зв'язку посилається 
на свої резолюції 1179 (1999) [80], 1239 (2001) [83], 1244 (2001) 
[84], 1346 (2003) [87] та, зокрема, на Рекомендацію 1451 (2000) що-
до інституційної реформи в Україні. Вона зазначає, що нещодавно 
було ініційовано процедуру, яка не відповідає Регламенту Верхов-
ної Ради та статті 19 Конституції України. 
2. Асамблея висловлює глибокий жаль, що органи державної влади 
України, включно з Президентом України та Міністерством закор-
донних справ, розглядають діяльність РЄ, а саме процедуру моні-
торингу Асамблеї, візити співдоповідачів Моніторингового коміте-
ту та їхні заяви як «втручання у внутрішні справи України». У 
цьому зв'язку вона нагадує, що Україна добровільно взяла на  себе 
зобов'язання, що випливають з її членства відповідно до Статуту 
Ради Європи.  Відтак, Асамблея вважає таку позицію  органів дер-
жавної влади України безпідставною та невиправданою.  

[89] 2005 1. Україна приєдналась до Ради Європи 09.11.1995 р. При вступі  
вона зобов'язалась дотримуватись своїх загальних обов'язків згідно 
зі Статутом Ради Європи, а саме плюралістичної демократії,  вер-
ховенства права та захисту прав людини і основних свобод  усіх 
осіб під її юрисдикцією. Тоді Україна також погодилась  виконати, 
у визначені терміни, ряд спеціальних зобов'язань, перелічених у 
Висновку Парламентської Асамблеї. 
6. Парламентська Асамблея рада відзначити, що з того часу Украї-
на досягла подальшого суттєвого прогресу: 
 
6.2. Кодекс адміністративного судочинства України був ухвалений 
у липні 2005 року та введений у дію 01.09.2005  р., що робить мож-
ливим функціонування адміністративних судів… 
7. Парламентська Асамблея також схвалює нову владу за припи-
нення раніше поширеної практики цензурування засобів масової 
інформації та за забезпечення свободи слова і свободи зібрань у 
країні. Нове керівництво також зобов'язалось боротись з корупцією 
та з торгівлею людьми, а також вирішити проблему катувань та 
поганого поводження.  
11. Вітаючи масштабний план реформ нової влади, Парламентська 
Асамблея вважає, що нижче наведені конкретні кроки є  необхід-
ними для пришвидшення реформ, які перетворять Україну на ста-
більну та заможну європейську демократію.  
15. Виходячи з вищенаведеного, Парламентська Асамблея вирішує 
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продовжувати свій моніторинг виконання обов'язків і зобов'язань 
Україною та повернутись до оцінки дотримання Україною своїх 
обов'язків і зобов'язань, а також розглянути можливість переходу 
до пост-моніторингового діалогу з українською владою, після пар-
ламентських і місцевих виборів у березні 2006 року.  

[91] 2007 17. Асамблея закликає Генерального секретаря Ради Європи вжити  
в пріоритетному порядку всіх належних заходів у його компетенції, 
з тим щоб сприяти процесові вирішення політичної кризи в Украї-
ні. Асамблея також вважає, що діяльність, пов'язана з Планом дій 
ЄС щодо співпраці з Україною,  має бути посилена з метою досяг-
нення помітного зміцнення демократичних інституцій в Україні. 
Асамблея просить Венеціанську комісію надати свій висновок сто-
совно існуючої законодавчої бази щодо дострокових парламентсь-
ких виборів в Україні та щодо можливих шляхів поліпшення вибо-
рчого законодавства на засадах європейської практики.  

[93] 2010 3. Беручи до уваги занепокоєння, висловлене щодо концентрації 
влади новою владою в Україні, Асамблея вважає, що консолідація 
влади новоствореною адміністрацією, якщо вона досягається за 
допомогою демократичних процедур, є зрозумілою, та у багатьох 
випадках навіть бажаною, проте застерігає, що така консолідація 
не повинна призвести до монополізації влади однією політичною 
силою, оскільки це підірвало б демократичний розвиток країни. 
4. Асамблея тепло вітає наданий пріоритет та продемонстровану 
політичну волю влади щодо виконання Україною решти зобов'я-
зань перед Радою Європи, взятих при вступі. Асамблея пропонує 
українській владі свою повну підтримку в її зусиллях  щодо запро-
вадження амбіційного та далекосяжного пакету реформ, необхід-
них для виконання Україною взятих при вступі до Ради Європи 
зобов'язань та обов'язків, що випливають з членства.  
11. Збільшення поваги до демократичних свобод і прав було одним  
з головних досягнень демократичного розвитку України впродовж 
останніх років. Будь-який регрес у додержанні або захисті цих прав 
буде неприйнятним для Асамблеї.  
12. Асамблея висловлює занепокоєння щодо все більшої кількості 
заяв та достовірних повідомлень про утиски в останні місяці демо-
кратичних прав та свобод, таких як свобода зборів, свобода вира-
ження поглядів та свобода засобів масової інформації. Асамблея 
вважає, що втручання державних органів, зокрема правоохоронних 
органів та служби безпеки, в роботу журналістів та медіа-
організацій є несумісним з демократичним суспільством.  
13. Свобода і плюралізм засобів масової інформації є наріжними  
каменями демократії. Тому Асамблея глибоко стурбована останні-
ми подіями, які можуть підірвати ці принципи. Вона закликає вла-
ду вжити всі необхідні заходи для захисту свободи та плюралізму 
ЗМІ в Україні, а також утриматися від будь-яких спроб контролю-
вати, прямо чи опосередковано, зміст новин загальнонаціональних 
засобів масової інформації.  
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Додаток Б.11  
Склад і структура культурних прав громадян 

 
Джерело Умовне 

позначення 
Культурне право 

[11], ст. 54; [200], ст. 6 a свобода творчості 

[200], ст. 6 b вільний вибір виду культурної діяльності, засо-
бів і сфер застосування творчих здібностей, 
самостійне розпорядження своїм твором 

[200], ст. 6 c провадження творчої діяльності самостійно або 
з використанням будь-яких форм посередницт-
ва 

[200], ст. 6 d створення закладів культури недержавної фор-
ми власності різних напрямів діяльності та ор-
ганізаційно-правових форм 

[11], ст. 36; [200], ст. 6 e об’єднання у творчі спілки, національно-
культурні товариства, фонди, асоціації, інші 
громадські організації у сфері культури 

[11], ст. 11; [200], ст. 6 f збереження і розвиток культурної самобутності 
Українського народу 

[200], ст. 6 g доступ до культурних цінностей і культурних 
благ 

[11], ст. 54; [200], ст. 6 h користування культурною спадщиною 
[11], ст. 54; [200], ст. 6 i захист прав інтелектуальної власності, зокрема 

авторських та суміжних прав 
[11], ст. 53; [200], ст. 6 j здобуття культурно-мистецької освіти 

[186], ст. 5 k інформаційний простір, вільний від матеріалів, 
що становлять загрозу фізичному, інтелектуа-
льному, морально-психологічному стану насе-
лення (сприятливий інформаційний простір)  

[11], ст. 41, 54, Рішення 
КСУ від 16.10.2008 р. 

№ 24-рп/2008 

l право власності у сфері культури 

[203], ст.ст. 1, 3, 41, 57 
(див. також розд. 3.3) 

m академічні свободи 

[11], ст. 55 n право на захист культурних прав 
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Додаток Б.12  

Цілі та завдання культурної політики ЄС за Резолюцією від 02.04.1998 р. 

[797] 
 

Цілі Завдання для досягнення даної цілі 
1. Зробити культур-
ну політику ключо-
вим компонентом 
стратегії розвитку 

Розробити й ухвалити нову культурну політику або переглянути іс-
нуючу політику таким чином, щоб вона стала ключовим компонен-
том стійкого розвитку в рамках існуючої системи 
Співпрацювати з ЮНЕСКО в рамках програм культурного розвитку 
Забезпечити участь діячів мистецтва і їх професійних організацій в 
реалізації нового погляду на національну культурну політику 
Сприяти розвитку і вдосконаленню координації між різними напря-
мками культурної політики 
Співпрацювати на міжнародному та регіональному рівнях, щоб за-
собами культури вирішувати проблеми, пов'язані з урбанізацією, 
глобалізацією та стрімкими змінами в області технологій 
Розширювати розуміння населенням і органами, відповідальними за 
прийняття рішень, важливості фактора культури для процесу стало-
го розвитку 
Сприяти обміну та діалогу між громадянами країн-членів ЄС в галу-
зі культури 

2. Заохочувати тво-
рчість і участь у 

культурному житті 

Забезпечувати повагу до всіх частин нації і надавати їм рівні можли-
вості розвитку, заохочуючи місцеві ініціативи, що відображають 
культурне різноманіття 
Зміцнювати зв'язки між культурою і системою освіти для того, щоб 
культура і мистецтво отримали визнання як фундаментальні дисци-
пліни в складі загального обов'язкового освіти, розвивати художню 
освіту і творчі дисципліни в освітніх програмах на всіх рівнях 
Звертати більшу увагу на роль культури в процесі соціальних перет-
ворень 
Пропагувати досягнення жінок в області культури і розвитку і забез-
печити участь їх у формуванні та втіленні в життя культурної полі-
тики на всіх рівнях 
Знаходити необхідні кошти на освіту, дослідження в галузі культури 
та інформації, необхідні для вироблення і реалізації культурної полі-
тики 

3. Захищати і розви-
вати матеріальну і 
духовну, рухому і 
нерухому культурну 
спадщину і підтри-
мувати індустрію 

культури 

Виконувати національні зобов'язання щодо застосування Конвенцій 
і Рекомендацій ЮНЕСКО і Рішень Ради ЄС і Європарламенту, 
спрямованих на збереження рухомого і нерухомого культурної спа-
дщини, захист традиційної та масової культури і статусу митця 
Посилити ефективність роботи культурного сектору за допомогою 
програм навчання національних працівників культури і діячів мис-
тецтва, адміністраторів і керівників в області культури і надати жін-
кам рівні можливості з чоловіками в цій області 
Усіма законними і дипломатичними шляхами домагатися повернен-
ня та/або реституції творів мистецтва в країни свого походження 
Забезпечити захист будівель, в тому числі з прилеглими територія-
ми, архітектурних ансамблів і ландшафтів як культурних цінностей 
на міському та регіональному рівнях при розробці планів і програм 
розвитку, враховувати цей фактор в політиці розвитку 
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Безпосередньо залучати громадян та місцеві спільноти в програми 
збереження культурної спадщини, фіксувати і надавати гласності 
приклади успішної реалізації політики збереження культурної спад-
щини 
Запобігати незаконному переміщенню культурних цінностей на за-
гальносоюзному рівні, особливо придбання музеями і приватними 
колекціонерами творів мистецтва сумнівного походження 

4. Сприяти розвитку 
культурного та мов-
ного різноманіття в 
рамках інформацій-
ного суспільства 

для його подальшо-
го вдосконалення 

Розглядати можливість фінансування громадського радіо і телеба-
чення, а також надання простору для мовлення на місцевому рівні і 
на мовах меншин з метою боротьби з будь-якими формами насильс-
тва 
Впроваджувати в початкову і середню освіту нові інформаційні тех-
нології і навчання роботі з ними і одночасно вести боротьбу з наси-
льством і нетерпимістю, що розповсюджуються цими технологіями, 
зокрема підтримуючи організації та установи, що спеціалізуються на 
такій боротьбі 
Сприяти розвитку і використанню нових технологій, нових комуні-
каційних та інформаційних послуг, організації доступу до базових 
інформаційних послуг за доступними цінами і на рідній мові, засто-
сування нових технологій для служби суспільству 
Розробити і вдосконалити політику збереження і розвитку архівів, 
музеїв, бібліотек, а також інформації, створеної та/або зібраної орга-
нами влади та неурядовими організаціями, наскільки це можливо, в 
електронному вигляді, і забезпечити доступ до інформації, включа-
ючи підтримку цих установ як центрів по збору та розповсюдження 
інформації, освіті та безперервної освіти 
Пропагувати поширення знань про культурну і природну спадщину 
країн-членів ЄС електронними засобами, наданими новими техноло-
гіями 

5. Надати для роз-
витку культури до-
даткові людські та 
фінансові ресурси 

Підтримувати і збільшувати інвестиції в розвиток культури на наці-
ональному рівні, а також виділяти, де це можливо, певний відсоток 
урядового бюджету на ці цілі відповідно до загальних завдань, пріо-
ритетів і програм розвитку 
Застосовувати податкові пільги для культурної діяльності, щоб за-
лучати приватні інвестиції в розвиток культури, і розробити механі-
зми додаткового фінансування, такі як громадські фонди і комерцій-
ні проекти в установах культури, туризмі і спорті 

 

 

 

 

 

 

 

 



584 

Додаток Б.13 

Принципи культурного співробітництва в Європі відповідно до Конвенції [30] 
 

Напрями Способи реалізації 
Розвиток 
творчості і 
спадщини 

1. Забезпечити захист та покращення нашої європейської спадщини, а також 
постійно збагачувати її шляхом творчого процесу; 
2. Полегшити загальний доступ до цієї спадщини і таким чином допомогти 
підвищити обізнаність щодо європейської культурної ідентичності та зміц-
нити її в світлі нових досягнень у комунікації; 
3. Сприяти заходам, що збільшуватимуть задоволеність людей та покращать 
наше довкілля і спосіб життя 

Розвиток 
здібностей 
людей 

4. Забезпечити, щоб кожна людина мала вільний доступ до освіти і підготов-
ки, які є необхідними для особистого розвитку та справжньої інтеграції в 
суспільство; 
5. Забезпечити кожному, починаючи з раннього віку, сприятливі умови для 
розвитку особистої незалежності та творчих можливостей, а також повної та 
відповідальної участі в житті громади; 
6. Допомагати кожній людини користуватись новими досягненнями в кому-
нікації, аби технічний прогрес сприяв добробуту всіх,  а також забезпечити 
всі галузі науки та навчання відповідними засобами вираження 

Гарантії 
свободи 

7. Забезпечити без дискримінації кожному свободу вираження думок та пог-
лядів, включаючи можливість жити відповідно до власних переконань з по-
вагою прав особи; 
8. Розвивати можливості для творчої діяльності та самовираження, заохочу-
вати вільний обмін митцями і демократичне використання нових комуніка-
ційних технологій, аби всі могли реалізовувати власні здібності та робити 
внесок до розвитку суспільства, повністю використовуючи свій потенціал; 
9. Заохочувати більшу гнучкість соціального устрою, зокрема щодо плану-
вання робочого часу та часу дозвілля, аби люди могли скористатись цими 
змінами в своїй діяльності 

Сприяння 
участі у 

суспільному 
житті 

10. Забезпечити кожному можливість робити внесок до процесу формування 
ідей та брати участь у визначенні факторів, які обумовлюють майбутнє, і, 
звичайно, гарантувати всім максимальний доступ до відповідної інформації; 
11. Забезпечити, щоб колективні дії (або дії, що вживаються від імені грома-
ди) чітко роз'яснювались, публічно обговорювались, демократично вирішу-
вались і виконувались; 
12. Сприяти визнанню культур регіонів, мігрантів і меншин та їх   участі в 
соціальному житті, щоб у наших суспільствах, незважаючи на їх різноманіт-
ність, могли виникнути нові форми соціальної єдності 

Заохочення 
солідарності 

13. Підкреслити суттєву роль солідарності та сприяти розвиткові  різних 
форм, за допомогою яких вона виражається: зокрема сім'ї, місцевої громади 
та благодійних організацій; 
14. Заохочувати виникнення та збільшення нових форм солідарності довкола 
проектів, які становлять взаємний інтерес і ґрунтуються на спільних інте-
ресах різних осіб і соціальних груп; 
15. Створювати в нашому суспільстві умови, сприятливі для кращого взає-
морозуміння між населенням різного віку, культури, релігії та традицій 

Побудова 
майбутнього 

16. Заохочувати інновації та соціальну діяльність, які відповідають європей-
ським очікуванням і сприяють новому розвиткові; 
17. Брати активну участь у розвитку європейської ідентичності,  аби зберегти 
та сприяти ідеям і принципам, що становлять нашу спільну спадщину; 
18. Сприяти міжнародним зв'язкам та співпраці, що ґрунтуються на основі 
взаємної поваги та заохочують розвиток усіх народів 
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Додаток Б.14 

Директиви ЄС у сфері захисту авторського права і суміжних прав 
 

Директива Назва Директиви Окремі положення Примітка Джерело 
Директиви Ради ЄС 

від 
03.10.1989 

р.89/552/ЄEC

Про координацію певних 
положень… у сфері здійс-
нення телевізійного мов-

лення 
 

Передбачається необхідність гарантій, що телемовники, 
які знаходяться під юрисдикцією країн ЄС, не транслю-
ватимуть кінематографічні твори поза строками, обу-
мовленими з власниками прав [37] 

На виконання Конве-
нції РЄ про транскор-
донне телебачення у 
країнах ЄС [36] 

[37, 131] 

від 
14.05.1991 р. 
91/250/ЄEC 

Про правову охорону 
комп’ютерних програм 

Передбачається охорона комп'ютерних програм як літе-
ратурних творів відповідно до Бернської конвенції, що 
відповідає Договору ВОІВ про авторське право. На роз-
виток цього Договору: не може заборонятися створення 
резервної копії особою, яка має право на використання 
комп'ютерної програми, в тій мірі, в якій це необхідно 
для даного використання; не можуть (з певними засте-
реженнями) заборонятися дії, необхідні з метою забез-
печити сумісність програм, створених незалежно один 
від одної [1014] 

На виконання Дого-
вору ВОІВ про автор-
ське право у країнах 
ЄС 

[131, 
1014] 

від 
19.11.1992 

р.92/100/ЄЕC

Щодо права на прокат та 
права на отримання рент-
ної плати та деяких прав, 
пов’язаних з авторським 

правом в галузі інтелектуа-
льної власності 

 

Виняткове право дозволяти або забороняти здачу про-
дукції в прокат та отримання рентного прибутку від неї 
належить: автору стосовно оригіналу та копій його тво-
ру, виконавцю стосовно фіксації його виконання, виро-
бнику фонограм стосовно його фонограм, продюсеру 
першої фіксації фільму стосовно оригіналів та копій 
фільму. 
Для цілей цієї Директиви «прокат» означає доступність 
для використання на обмежений період часу, не для 
прямої або опосередкованої економічної або комерцій-
ної вигоди, якщо це зроблено через установи, які дос-
тупні для публіки [76] 

Положення не відпо-
відають вимогам Уго-
ди ТРІПС, яку Суд ЄС 
визнав обов’язковою 
для ЄС 

[76] 

від 
27.09.1993 р. 

Про координацію деяких 
положень авторського пра-

Закріплюється, що з метою здійснення загальнодоступ-
ного супутникового мовлення права виконавців, вироб-

 [131, 
1014] 
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93/83/ЄЕC ва і суміжних прав при 
застосуванні їх до супут-
никового мовлення і кабе-

льної ретрансляції 

ників фонограм і організацій мовлення підлягають охо-
роні відповідно до положень ст.ст. 6, 7, 8, 10 Директиви 
92/100/ЄЕС [1014] 

Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 
від 

11.03.1996 р. 
96/9/ЄС 

Про правову охорону баз 
даних 

Автор бази даних має виняткове право здійснювати або 
дозволяти: (а) тимчасове або постійне відтворення 
будь-якими засобами і в будь-якій формі, як в цілому, 
так і частини; (b) переклад, адаптація, переробка або 
інша зміна; (с) поширення у будь-якій формі бази даних 
або її примірників. Перший продаж в Співтоваристві 
примірника бази даних правовласником або за його 
згодою тягне вичерпання права контролювати перепро-
даж такого примірника в межах Співтовариства; (d) 
будь-яке повідомлення, показ або виконання для публі-
ки; (е) будь-яке відтворення, поширення, повідомлення, 
показ або виконання для публіки результатів, отрима-
них в ході здійснення дій, передбачених п. (b) (ст. 5).  
Автор бази даних, яка будь-яким чином була повідом-
лена публіці, не має права забороняти правомірному 
користувачеві бази даних витяг (постійне або тимчасо-
ве переміщення всієї або значної частини матеріалів 
бази даних на інший носій будь-якими засобами або в 
будь-якій формі) та/або подальше використання несут-
тєвої частини її матеріалів, що оцінюється якісно та/або 
кількісно (ст. 8). Держави-члени ЄС мають право пе-
редбачити обмеження прав, зазначених у (ст. 5), при 
відтворенні в особистих цілях неелектронній бази да-
них та у деяких інших випадках (ст. 6). Захист надаєть-
ся з дати завершення створення бази даних і припиня-
ється через 15 років, рахуючи з першого січня року, 
наступного за роком створення бази даних (ст. 10) [79] 

Директива деталізує 
правила охорони ав-
торських прав на бази 
даних, оскільки Дого-
вір ВОІВ і Угода 
ТРІПС, згадуючи базу 
даних як об’єкт охо-
рони, не встановлює 
будь-яких правил ані 
прямо, ані опосеред-
ковано (через визна-
чення «літературні 
твори» в розумінні 
Бернської конвенції 

[79, 131, 
1014] 

від 
22.05.2001 р. 

Про гармонізацію певних 
аспектів авторського права 

Директива передбачала реалізацію і дозвіл країнам-
членам ЄС ратифікацію двох Договорів ВОІВ від 1996 

 [131, 
1014] 
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2001/29/ЄС та суміжних прав у інфор-
маційному суспільстві 

р.: Договору про авторське право (ДАП) і Договору про 
виконання і фонограми (ДВФ). 
Директивою було введено нове широке право на відт-
ворення. Стаття 2 Директиви сприйняла без зміни ст. 9 
(1) Бернської конвенції. Право на відтворення європей-
ських авторів, виконавців, виробників фонограм, про-
дюсерів фільмів і організацій мовлення полягає в мож-
ливості дозволяти або забороняти повністю або в час-
тині постійне або тимчасове відтворення будь-якими 
технічними засобами. 
Директива зобов'язує держави-члени передбачити аде-
кватні правові заходи проти будь-якого «обходу» будь-
яких ефективних технічних заходів [1014] 

від 
27.09.2001 р. 
2001/84/ЄС 

Про право перепродажу на 
користь автора оригіналь-
ного твору мистецтва 

Директива забезпечує на користь автору «оригінально-
го твору мистецтва» долю з кожного перепродажу та-
кого оригінального твору, якщо такий перепродаж 
здійснюється за участі професіоналів ринку, як-от: тор-
гових залів, художніх галерей і, взагалі, будь-яких тор-
говців творами мистецтва. Під «оригінальним твором 
мистецтва» розуміється твори графічного або пластич-
ного мистецтва, такі як фотографії, колажі, картини, 
малюнки, гравюри, естампи, літографії, скульптури, 
гобелени, кераміка, вироби зі скла та фотографії, за 
умови, що вони зроблені майстрами мистецтв або є ко-
піями, які вважаються творами мистецтва. Копії, зроб-
лені в обмеженій кількості автором або під його керів-
ництвом, вважаються оригіналами. 
Встановлена шкала суми роялті (долі з перепродажу на 
користь автора): (а) 4 % для частини ціни продажу до 
€50.000; (b) 3 % для частини ціни продажу від 
€50.000,01 до €200.000; (с) 1 % для частини ціни про-
дажу від €200.000,01 до €350.000; (d) 0,5 % для частини 
ціни продажу від €350.000,01 до €500.000; (е) 0,25 % 
для частини ціни продажу, що перевищує €500.000. 

Аналогічна норма як 
необов’язкова існує у 
Бернської конвенції 
(ст. 14ter) щодо оригі-
налів  творів мистецт-
ва і оригіналів руко-
писів письменників і 
композиторів. 
Аналогічна норма пе-
редбачена у ст. 27 ЗУ 
[155] щодо автору 
твору образотворчого 
мистецтва, а у разі 
його смерті – спадко-
ємців. Встановлена 
сума роялті 5 % від 
ціни кожного наступ-
ного продажу твору 
через аукціон, гале-
рею, салон, крамницю 
тощо, що йде за пер-

[85, 131, 
1014] 
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Проте, загальна сума роялті не може перевищувати 
€12.500 [85]. 

шим його продажем, 
здійсненим автором 
твору (право сліду-
вання) 

від 
12.12.2006 р. 
2006/115/ЄC 

Про право на прокат і по-
зичку та деякі суміжні пра-
ва у сфері інтелектуальної 

власності 

Дана Директива, як зазначено в її преамбулі, була при-
йнята у зв'язку з тим, що Директива 92/100/ЄЕС кілька 
разів істотно змінювалася і доповнювалася і в цілях 
раціональності була прийнята Директива 2006/115/ЄC. 
Статтею 14 Директиви 2006/115/ЄC анулюється Дирек-
тива ЄС 92/100/ЄЕС [1014]. 

 [131, 
1014] 

від 
12.12.2006 р. 
2006/116/ЄC 

Про строки охорони автор-
ського права і деяких су-
міжних прав (кодифікована 

версія) 

Авторське право, як правило, діє протягом усього жит-
тя автора і 70 років після його смерті. 
Термін захисту кінематографічних або аудіовізуальних 
творів закінчується через 70 років після смерті остан-
ньої з наступних осіб: головний режисер, автор сцена-
рію, автор діалогу і автор музики, спеціально створених 
для використання в кінематографічному або аудіовізуа-
льному твору. 
Права виконавців закінчується через 50 років після да-
ти виконання. Однак, якщо фіксація вистави, опубліко-
ваної або законно доведені до відома громадськості 
протягом цього періоду, права закінчується через 50 
років з дня першої публікації або першого такого пові-
домлення для загального відома, в залежності від події, 
яка настає раніше [90]. 

Директива не цілком 
відповідає Угоді 
ТРІПС, обов’язковій 
для країн ЄС. Ця Уго-
да передбачає обчис-
лення строків охорони 
на основі, іншій, ніж 
тривалість життя лю-
дини (див. дод. Б.50) 

[90, 131, 
1014] 
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Додаток Б.15 

Вимоги щодо євроінтеграційних процесів в Україні 

у Посланнях Президентів України 
 

Тематична спрямо-
ваність, 

дата Послання 

Зміст вимог 

Україна: поступ у XXI 
століття. Стратегія 
економічної та со-
ціальної політики на 

2000-2004 рр., 
від 23.02.2000 р. [961] 

Базовою основою нашого дальшого розвитку є європейський вибір, 
відданість України загальнолюдським цінностям, ідеалам свободи та 
гарантованої демократії. Український народ вистраждав своє суве-
ренне право долучитися до цих цінностей. Особливе значення має 
послідовна політика України щодо зближення з ЄС, набуття статусу 
асоційованого, а згодом повноправного члена ЄС.  
Наша прихильність до європейського вибору та відданість загально-
людським цінностям можуть бути реалізовані лише на основі послі-
довного утвердження демократичних засад розвитку суспільства, 
прав та свобод людини у всіх їх виявах, побудови правової держави, 
становлення громадянського суспільства 

Про внутрішнє і зов-
нішнє становище 
України у 2000 р., 
від 06.03.2001 р. 

[232] 

Європейський вибір України, який був визначений у початковий 
період формування основ її зовнішньої політики, став природним 
наслідком здобуття країною державної незалежності. Він відобра-
жає життєво важливі інтереси України, викристалізувався з усієї 
попередньої історії українського народу, його ментальності та гли-
боких демократичних традицій, ґрунтується на законному прагненні 
громадян України бачити свою державу невід'ємною частиною єди-
ної Європи.  
Реалізація європейського вибору України можлива лише на основі 
послідовного утвердження демократичних засад розвитку суспільс-
тва, прав і свобод людини у всіх їх виявах, побудови правової дер-
жави, становлення громадянського суспільства.  
Водночас у згаданій сфері залишаються невирішені проблеми. Пе-
редусім є нагальна необхідність запровадження такого порядку, 
який  унеможливлював би прийняття нормативно-правових актів без 
урахування законодавства ЄС.  

Про внутрішнє і зов-
нішнє становище 

України у 2001 році 
(від 31.05.2002 р.) 

[233] 

Основним змістом і спрямуванням, системним епіцентром нової 
економічної стратегії має стати створення реальних передумов для 
вирішення основного геополітичного завдання нашої держави – на-
буття  спочатку асоційованого, а потім повного членства в ЄС. Це 
диктує  якісно нові вимоги передусім до нашої внутрішньої політи-
ки, покликаної утвердити в Україні європейську модель економіч-
них та соціальних перетворень, загальноприйняті в розвинених дер-
жавах стандарти науково-технічного прогресу, рівня і якості життя 
населення, демократії, гуманітарного розвитку, основні засади гро-
мадянського суспільства. Стратегія європейського вибору має розг-
лядатися і як важливий стимул прискорення системних реформ, під-
несення політичної та соціальної активності громадян.  

Про внутрішнє і зов-
нішнє становище 

України у 2003 році, 
від 27.02.2004 р. 

[234] 

Євроінтеграційний курс – це невід'ємна частина суспільно-
політичного та економічного поступу України. Роль та місце нашої 
країни у новій архітектурі Європи визначатиметься здатністю Укра-
їни максимально використати нові можливості та знайти адекватні 
відповіді на виклики розширення ЄС. Саме тому оцінка перспектив 
та наслідків цього процесу, їх ефективне використання, посилення 
політичного та економічного діалогу з Євросоюзом заради забезпе-
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чення національних інтересів України є нашими основними завдан-
нями на найближчу перспективу. Консолідація всіх прогресивних 
сил суспільства, поглиблення взаємодії гілок влади в напрямі ство-
рення стабільної та передбачуваної моделі політичного устрою дер-
жави та конкурентоспроможної економіки - запорука досягнення 
цієї стратегічної мети нашого суспільного розвитку. 

Про внутрішнє і зов-
нішнє становище 

України у 2005 році, 
від 09.02.2006 р. 

[235] 

У цілому утвердження принципу верховенства права у суспільному 
житті потребує приведення всієї правової системи держави до стан-
дартів, закріплених в ЄКПЛ, практиці ЄСПЛ, офіційних документах 
Комітету Міністрів та Парламентської Асамблеї Ради Європи.  
Одним зі стратегічних завдань нинішнього етапу розвитку українсь-
кої державності є суттєве вдосконалення та інтенсифікація законо-
давчого процесу. Реформування політичної системи, процеси між-
народної і європейської інтеграції України вимагають відповідного 
нормативно-правового забезпечення.  
В Україні формується розподіл населення за доходами, характерний 
не для країн ЄС, а для латиноамериканських країн, де основна час-
тина населення концентрується в групі з низькими доходами, а роз-
рив між багатими та бідними постійно зростає. 

Послання… з нагоди 
20-річчя Декларації 
про державний суве-

ренітет, 
від 03.06.2010 р. [236] 

Найвищим пріоритетом нашої зовнішньої політики була і залиша-
ється     євроінтеграція. Йдеться не лише про зовнішньополітичний 
курс. Цей напрям визначає загальний вектор перетворень, насампе-
ред внутрішніх. 
 

Про внутрішнє та зов-
нішнє становище 

України у 2013 році, 
від 06.06.2013 р. 

[237] 

Водночас з підписанням Угоди про асоціацію наша держава пого-
джується із чіткими зобов’язаннями стосовно адаптації внутрішньо-
го законодавства до законодавства ЄС. У зв’язку з цим нас очікує 
копітка робота з ухвалення законів та підзаконних актів, необхідних 
для забезпечення реалізації Угоди про асоціацію. Зважаючи на мас-
штабність завдань, нам необхідно вже сьогодні впроваджувати від-
повідну нормативно-правову базу для її виконання. Із цією метою 
нинішнього року має бути розроблений національний механізм імп-
лементації Угоди про асоціацію, включаючи створення ефективної 
системи координації даного процесу та підготовку відповідної про-
грами імплементації Угоди. 
Історична прихильність українського суспільства до європейських 
цінностей свободи і демократії та прагнення до повноцінного впро-
вадження інноваційної моделі економічного розвитку є визначаль-
ними чинниками для перейняття Україною європейського досвіду та 
здійснення необхідних економічних і політичних реформ. 

Про внутрішнє та зов-
нішнє становище 

України, 
від 27.11.2014 р. 

[238] 

В нас більше немає часу на розмови. Це чітко підтверджує українсь-
кий народ… Тож ставаймо до роботи. І щоб за п'ять років ми були 
готові подати заявку на членство в Європейському Союзі 

Про внутрішнє та зов-
нішнє становище 

України в 2015 році, 
від 04.06.2015 р. [239] 

 

Із стратегічним курсом український народ визначився під час вели-
кої Революції Гідності та своїм голосуванням на позачергових пре-
зидентських та парламентських виборах. Ці три події у сукупності 
своїй стали очевидним і беззаперечним європейським вибором укра-
їнців. Кінець сумнозвісної багатовекторності вніс повну ясність у 
питання не лише зовнішньої орієнтації, але й внутрішньої політики. 
Це – однозначний та безповоротний курс на вступ до ЄС і глибинна 
європеїзація України. Період урочистих помпезних процедур минув. 
Ми розпочали важку, рутинну й копітку домашню роботу із забез-
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печення євроінтеграції 
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Додаток Б.16 

Відомості про приєднання/неприєднання України до Конвенцій Ради Європи культурного спрямування 

(складено за даними Офіційного веб-порталу ВРУ [776]) 
 

Назва Відкриття
для 

підписання

Дійсна від Підписана
Україною 

Ратифіко-
вана Укра-

їною

Набуття 
чиннос-

ті 
Європейська культурна конвенція [20] 19.12.1954 05.05.1955 – 13.06.1994 13.06.199

4 
Європейська Угода про захист телерадіомовлення [21] 22.06.1960 22.07.1960 – – – 
Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ 
існування в Європі [28] 

19.09.1979
 

19.12.1979 – 29.11.1996 02.11.199
6 

Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи [32] 03.10.1985 01.12.1987 09.11.2005 21.12.2006 01.04.200
7 

Європейська Конвенція про правопорушення щодо культурних цін-
ностей60 [31]

23.06.1985 23.07.1985 – – – 

Європейська конвенція про спільне кінематографічне виробництво 
[40] 

02.10.1992 01.04.1994 13.07.2004 28.08.2009 01.12.200
9 

Європейська Конвенція про охорону археологічної спадщини (перег-
лянута) [39] 

16.01.1992
 

27.08.2004
 

02.07.1998
 

26.02.2004
 

27.08.200
4 
 

Європейська ландшафтна Конвенція [48] 20.10.2000 20.01.2001 – 07.09.2005 01.07.200
6 

Європейська конвенція про захист культурної спадщини у формі ау-
діо-, відеотворів [52] 

08.11.2001 01.01.2008 24.01.2006 – – 

Протокол до Європейської конвенції про захист аудіовізуальної спа-
дщини, про захист телевізійної продукції [53]

08.11.2001 – 24.01.2006 – – 

Рамкова конвенція Ради Європи про значимість культурної спадщи-
ни для суспільства [62] 

27.10.2005 01.06.2011 31.10.2007 19.09.2013 01.05.201
4 

 

                                                 
60 У джерелі [31] переклад назви «…щодо культурної власності» неточний. У першоджерелі Конвенція називається «European Con-

vention on Offences relating to Cultural Property(ETS No.119). Поняття «CulturalProperty» перекладається як «культурні цінності». 
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Додаток Б.17 

Управління у ірокезів та в античних родах [1140, 1028] 
 

Ірокези Античний рід 
Рід має раду – демократичні збори всіх 
дорослих членів роду, чоловіків і жінок, 
що володіють рівним правом голосу. Ця 
рада вибирав і зміщує сахемів і військових 
вождів, а також і інших «охоронців віри»; 
він виносив постанови про викуп (вер-
гельд) або кровну помсту за вбитих членів 
роду; він приймав сторонніх до складу 
роду. Фактично рада була верховною вла-
дою в роді 

Народні збори (αγορα). Вони скликалися радою 
для вирішення важливих питань; кожен чоловік 
міг брати слово. Рішення приймалося підняттям 
рук або вигуками. Зборам належала верховна 
влада в останній інстанції, бо «коли йдеться про 
справу, для виконання якої потрібно сприяння 
народу, Гомер не вказує нам ніякого способу, 
яким можна було б примусити до цього народ 
проти його волі». 

Рід обирає свого сахема (старійшину для 
мирного часу) і вождя (військового ватаж-
ка), а також зміщує їх. Ці питання вирішу-
ються спільно чоловіками і жінками. Змі-
щені посадові особи стають після цього, 
подібно іншим, простими воїнами, приват-
ними особами. Втім, рада племені може 
теж зміщати сахемів, навіть проти волі 
роду 

Рід має право обирати і звільняти старійшин 
Відомо, що кожен рід мав свого архонта; про те, 
що ця посада переходила у спадок в певних 
сім'ях, не говориться ніде 

Кілька родів утворювали плем’я  
Для обговорення та вирішення загальних 
справ скликалася Рада племені. Вона скла-
далася з усіх сахемів і військових вождів 
окремих родів, їх справжніх представників, 
тому що вони в будь-який час могли бути 
зміщені; вона засідала публічно, оточена 
іншими членами племені, які мали право 
вступати в обговорення і висловлювати 
свою думку; рішення виносила рада. Як 
правило, кожен присутній міг, за бажан-
ням, висловитися, жінки також могли 
представляти свої міркування через обра-
ного ними оратора. У ірокезів для остаточ-
ного рішення потрібна одностайність. У 
ведення ради племені входило, зокрема, 
регулювання відносин з іншими племена-
ми; вона приймала і направляла посольст-
ва, оголошувала війну і укладала мир 

Постійним органом влади була рада, βυλε, яка 
спочатку, мабуть, складалася з старійшин родів, 
пізніше ж, коли число останніх занадто зросло, 
– з обраної частини цих старійшин, що давало 
можливість для розвитку та посилення аристок-
ратичного елемента. Згодом, коли була створе-
на держава, ця рада перетворився в сенат 

У деяких племен ми зустрічаємо верховно-
го вождя, повноваження якого, проте, до-
сить невеликі. Це один з сахемів, який у 
випадках, що вимагають негайної дії, по-
винен вживати тимчасових заходів до того, 
як рада зможе зібратися і прийняти остато-
чне рішення. 

Воєначальник (basileus), у якого, крім військо-
вих, булищежрецькіісуддівські повноваження; 
останніне були точно визначені, першимивін 
володівякверховний представникплемені або 
союзу племен. Процивільні, адміністративніпо-
вноваженняніколинемає й мови, але, мабуть, 
басилейза посадоюбув членомради. Він пови-
нен був або обиратися народом, або ж затвер-
джуватися його визнаними органами – радою 
або зборами 
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Додаток Б.18 

Крилаті латинські вислови щодо панування закону над владою [363, с. 43] 
 

Латинський вислів Переклад 
Inde datae leges, ne firmior omnia posse Закони для того й дані, щоб урізати владу 

найсильнішого 
Potestas regis juris est, non injuriae Влада короля випливає з права, а не з 

порушення права 
Nemo est supra leges Ніхто не є вищим від законів 

Non rex est lex. sed lex est rex Не цар – закон, а закон – цар 
Nulla potentia supra leges debet esse Над законами не повинно бути жодної сили 

Nihil tam proprium imperio quam legibus vivere Ніщо не є так властиво для влади, як жити 
за законами 

Politiae legibus,non leges politiis adaptandae Політика повинна узгоджуватися із закона-
ми, а не закони з політикою 

Leges salubriores sunt inopi quam potenti). Права корисніші для бідного, ніж для бага-
того 

Frustra ferentur leges nisi subdits et 
obodientibus 

Марно видавати закони, якщо їм не підко-
ряються і їх не виконують 

 

 

Додаток Б.19 

Функції культури та їх зміст 
 

Функція 
культури 

Зміст функції 

Адапта-
ційна 

Дає можливість кожному індивідууму, який включається в процес функціону-
вання і розвитку, прилаштовуватися до існуючих у суспільстві оцінок і форм 
поведінки 

Пізнава-
льна 

Дає можливість ознайомлення людини зі знаннями, необхідними для оволодіння 
силами природи і пізнання соціальних явиш, для визначення у відповідності з 
цим ціннісного відношення до світу 

Аксіоло-
гічна 

Дає можливість виробити ціннісні орієнтації людини, коригувати норми поведі-
нки та ідентифікувати себе в суспільстві 

Інформа-
ційна 

Дає людству й суспільству відповідну інформацію, виробляючи і запам'ятовую-
чи цю інформацію 

Комуніка-
тивна 

Виконує передачу культурних цінностей, їх засвоєння та збагачення, що немож-
ливі без спілкування людей, а саме спілкування здійснюється за допомогою мо-
ви, музики, зображення тощо, які входять до скарбниці культурних цінностей 

Нормати-
вна 

Відпрацьовування і поширення відповідних норм поведінки, які суспільство ди-
ктує людині, у відповідності з якими формується спосіб життя людей, їх устано-
вки й ціннісні орієнтації, способи поведінки; 

Гуманіс-
тична 

Реалізація верховних цінностей шляхом культивування людської гідності  

Людинот-
ворча 

Виявлення і культивування сутнісних сил людини, її соціальне й духовне возве-
личення і ушляхетнення  

Виховна Дає можливість не лише пристосовувати людину до певного природного та соці-
ального середовища, а й виступає універсальним фактором саморозвитку людст-
ва, людини, кожного конкретного індивіда  

Світогля-
дна 

Виявляється в тому, що вона синтезує в цілісну і завершену форму систему чин-
ників духовного світу – пізнавальних, емоційно-чуттєвих, оцінкових, вольових. 

 
Примітка. Таблиця складена за джерелом [793, с. 34-36] при виконанні роботи [1076, с. 31]. 
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Додаток Б.20 

Порівняння деяких ознак суспільств із різними типами культур 

[657, 766, 836, 986] 
 

Індивідуалістські культури Колективістські культури 
Обмежена роль держави Домінуюча роль держави в економіці 

Висока доля валового національного проду-
кту на душу населення 

Низька доля валового національного продукту 
на душу населення 

Вільна преса Держава контролює ЗМІ 
Ідеологія особистісної свободи Пріоритет ідеології рівності 
Цінуються самостійність та індивідуальна 
ініціатива 

Переважають колективні судження і рішення 

Високо цінуються власна думка і точка зору Високо цінується слідування гармонії в групі і 
ухилення від конфронтації у спілкуванні 

Власні досягнення є основною ознакою са-
моідентификації 

Належність до групи – основна ознака самоі-
дентификації 

Диференціація «Я»-ідентичностей на основі 
індивідуальних якостей 

Протиставлення «ми-свої» – «вони-чужі» 

Кадрові питання регулюються на основі 
приписів та об’єктивних критеріїв кандида-
тів 

Рекомендації знайомих та родинні зв’язки 
відіграють велику роль у вирішенні виробни-
чих питань 

Ідентичність ґрунтована на індивіді Ідентичність ґрунтована на соціальній системі 
Право на особисте життя В особисте життя втручаються інститути та 

організації 
Модерністське або постмодерністське суспі-
льство 

Традиційне суспільство 

Одні цінності застосовуються до всіх: уні-
версалізм 

Ціннісні стандарти відрізняються всередині 
групи і поза нею 

 

Додаток Б.21 

Класифікація країн за типами культур [836, 727] 
 

Показники параметрів культури Країни 
Низька «дистанція влади» та індивідуалізм Канада, США, Великобританія, Нідерланди, 

Норвегія, Швеція, Данія, Австралія 
Висока «дистанція влади» та індивідуалізм Іспанія, Франція, Італія, Бельгія 
Висока «дистанція влади» та колективізм Пакистан, Туреччина, Тайвань, Колумбія, Вене-

суела, Португалія, Мексика, Сербія, Індія, Япо-
нія  

 

Додаток Б.22 

Оцінка хофстедових індексів східнослов’янських країн 

(за Д. Майтрі, Т. Бредлі; більший індекс – більший рівень) [671, с. 166] 
 

Країна Індивідуалізм «Дистанція влади» 
Росія 31 43 

Україна 51 23 
Білорусь 58 44 



596 

Додаток Б.23 

Повноваження МЗС України, що спрямовані на внутрішній аспект 

зовнішньоекономічної діяльності та можуть реалізовуватися 

у сфері культури 
 

Номер підпун-
кту п. 4 Поло-
ження [227] 

Зміст норми підпункту 

19 забезпечує реалізацію в межах своїх повноважень державної політики 
у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва 

22 реалізує у межах своїх повноважень державну політику з питань за-
безпечення організації розвитку зв'язків із закордонними українцями, 
координує заходи, здійснювані органами виконавчої влади у цій сфері 

23 приймає заяви на отримання статусу закордонного українця та видає 
посвідчення закордонного українця 

24 затверджує порядок зберігання і знищення бланків посвідчення закор-
донного українця 

25 вносить Президентові України або КМУ, зокрема, разом з іншими 
ЦОВВ, пропозиції щодо укладення, припинення чи зупинення дії між-
народних договорів України, а також погоджує подання зазначеними 
органами таких пропозицій 

26 веде реєстр міжнародних договорів України, зберігає оригінали текс-
тів міжнародних договорів України, документів міжнародних органі-
зацій, їх завірені копії та офіційні переклади, а також інші матеріали з 
питань зовнішньої політики 

31 забезпечує опублікування чинних міжнародних договорів України 
українською мовою 

32 здійснює офіційний переклад багатосторонніх міжнародних договорів 
України українською мовою 

65 координує взаємодію органів державної влади в частині здійснення 
ними зовнішніх зносин та виконання міжнародних зобов'язань Украї-
ни 

68 надає методичну, консультативну та інформаційну допомогу міністер-
ствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади у 
здійсненні ними міжнародних зв'язків 
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Додаток Б.24 

Функції ВРУ за статтями 85, 87-89, 98 Конституції України 
 

Функція 
ВРУ 

Зміст функції

Законотворча 1) внесення змін до Конституції України
2) призначення всеукраїнського референдуму з питання зміни території України
3) прийняття законів
4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього
5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики 
6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, 
соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля 
15) прийняття Регламенту Верховної Ради України
24) встановлення державних символів України
29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, від-
несення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування 
населених пунктів і районів
32) надання законом згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та 
денонсація міжнародних договорів України
36) затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають 
приватизації, визначення правових засад вилучення об’єктів права приватної 
власності; 
37) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до неї

Установча 7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Консти-
туцією 
28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею 
Конституції України або законів України; призначення позачергових виборів до 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим
12) призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра України, 
Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, призначення за 
поданням Прем’єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, 
Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету теле-
бачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, 
звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем’єр-
міністра України, членів Кабінету Міністрів України
12-1) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента 
України Голови Служби безпеки України
16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахун-
кової палати 
17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого ВРУ з прав 
людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захис-
ту прав і свобод людини в Україні
18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку 
України за поданням Президента України;
19) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Ради Націона-
льного банку України;
20) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Національної 
ради України з питань телебачення і радіомовлення;
21) призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої 
комісії за поданням Президента України
25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом 
України Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному 
прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади 
26) призначення на посади та звільнення з посад третини складу КСУ
27) обрання суддів безстроково
30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самовря-
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дування 
Контрольна 6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, 

соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля 
8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про 
внутрішнє і зовнішнє становище України
10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпіч-
менту), встановленому статтею 111 цієї Конституції;
11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності КМУ
13) здійснення контролю за діяльністю КМУ
22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Служби 
безпеки України, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів 
України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України
23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про 
направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск 
підрозділів збройних сил інших держав на територію України 
31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України 
указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її 
місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих 
місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації 
33) здійснення парламентського контролю
34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу 
народного депутата України, групи народних депутатів України чи комітету 
ВРУ, попередньо підтриману не менш як однією третиною від конституційного 
складу ВРУ 
розгляд питання про відповідальність КМУ та прийняти резолюції недовіри КМУ 
(ст. 87 Конституції)

Фінансова 4) контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення 
щодо звіту про його виконання
14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги 
іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Укра-
їною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, 
не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх ви-
користанням 
контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх вико-
ристанням через Рахункову палату (ст. 98 Конституції) 

У сфері зов-
нішньої полі-
тики, оборони 
та безпеки 

9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, 
схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України 
та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України
22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Служби 
безпеки України, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів 
України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України
23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про 
направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск 
підрозділів збройних сил інших держав на територію України 
31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України 
указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її 
місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих 
місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації 

Із самооргані-
зації роботи 

ВРУ 

15) прийняття Регламенту ВРУ
35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату ВРУ; за-
твердження кошторису ВРУ та структури її апарату
обирання із свого складу Голови Верховної Ради України, Першого заступника і 
заступника Голови Верховної Ради України та відкликання їх з цих посад (ст. 88 
Конституції) 
створення з числа народних депутатів України комітетів ВРУ, обирання голів, 
перших заступників, заступників голів та секретарів цих комітетів. 
Створення тимчасових спеціальних комісій (ст. 89 Конституції) 
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Додаток Б.25 

Динаміка зменшення соціокультурних об’єктів у 1990-2009 рр. [623, 

1118] 
 

  

Кількість ма-
сових універ-
сальних біблі-
отек, тис. 

Бібліотечний 
фонд, млн. 
примірників 

Кількість демон-
страторів кі-

но/відео/фільмів, 
тис 

Кількість 
відвідувань 
кіносеансів 
за рік, млн. 

Кількість 
закладів 
культури 
клубного 
типу, тис. 

Кількість 
місць в 
них, 
млн.  

1990 25,6 419 27,2 552 25,1 6,5
1991 25,3 410 25,0 416 24,7 6,4
1992 25,3 401 22,3 211 23,9 6,2
1993 24,4 388 20,5 127 23,5 6,0
1994 24,2 379 17,9 56 23,3 6,0
1995 23,8 370 16,1 36 23,0 5,9
1996 23,3 364 13,3 14 22,4 5,9
1997 21,5 356 10,8 7 21,5 5,6
1998 21,1 350 9,0 5 20,9 5,5
1999 20,9 347 7,8 5 20,7 5,5
2000 20,7 343 6,9 6 20,4 5,4
2001 20,4 338 6,0 7 20,2 5,3
2002 20,4 339 5,3 9 19,9 5,2
2003 20,3 336 4,1 10 19,6 5,1
2004 20,0 333 3,6 10 19,4 5,1
2005 19,8 330 3,3 10 19,1 5,0
2006 19,8 324 3,2 12 19,0 4,9
2007 20,8 345 3,0 18 18,9 4,8
2008 20,6 352 2,4 11 18,8 4,8
2009 20,1 338 2,2 11 18,7 4,8 
2010 19,5 326   18,6 4,7 
2011 19,3 318   18,5 4,7
2012 19,2 315   18,5 4,7
2013 19,1 311   18,5 4,7

 

 

Додаток Б.26 

Динаміка зменшення соціокультурних об’єктів у 2011-2015 рр. [327] 
 

Кількість закладів культури і мистецтв в Україні* (на початок року) 
  2011 2012 2013 2014 2015 
Бібліотеки 18 600 18 500 18 400 18 300 16 889
Клубні заклади 17 900 17 900 17 800 17 800 16 823
Демонстратори фільмів 2 100 2 100 1 600 1 500 1 251 
Школи естетичного виховання 1 399 1 398 1 397 1 395 1 307 
Музеї 511 531 553 568 543 
Театри 128 121 121 122 113 
Концертні організації 76 75 78 76 73 
* - без урахування тимчасово окупованої території АРК, м. Севастополя та час-
тини зони проведення АТО 
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Додаток Б.27 

Порівняння переліків об’єктів у сфері культури, що не підлягають приватизації 
 

ЗУ [151], підпункт «б» ч. 2 ст. 5 ЗУ [200], ч. 3 ст. 20  
Національний архівний фонд, архіви (архівні установи), документи з 
них, архівні підрозділи, архівні відділи та бібліотеки, об’єкти культу-
ри, мистецтва, у тому числі виняткової історичної, художньої, науко-
вої чи іншої культурної цінності, що занесені чи підлягають занесен-
ню до Державного реєстру національного культурного надбання, а 
також об’єкти архітектури, меморіальні комплекси, заповідники, пар-
ки загальнонаціонального значення 

архіви (архівні установи), об'єкти культури, мистецтва, у тому 
числі виняткової історичної, художньої, наукової чи іншої ку-
льтурної цінності, що занесені чи підлягають занесенню до 
Державного реєстру національного культурного надбання, а 
також об'єкти архітектури, меморіальні комплекси, заповідни-
ки, парки тощо загальнодержавного значення 

 архіви та документи з них 
пам’ятки, включені до переліку пам’яток, що не підлягають привати-
зації 

пам'ятки, включені до переліку пам'яток, що не підлягають 
приватизації 

пам’ятки археології пам'ятки археології 
пам’ятки державної частини Музейного фонду України (музейні пре-
дмети, музейні колекції та музейні зібрання) 

пам'ятки державної частини Музейного фонду України (музей-
ні предмети, музейні колекції та музейні зібрання) 

документи Державного бібліотечного фонду України документи Державного бібліотечного фонду України 
вихідні матеріали та фільмокопії, що зберігаються у фільмофонді вихідні матеріали та фільмокопії, що зберігаються у фільмофо-

нді 
заклади культури, що забезпечують державні соціальні нормативи у 
сфері обслуговування населення закладами культури 

заклади культури, що забезпечують державні соціальні норма-
тиви у сфері обслуговування населення закладами культури 

об’єкти культури, що належать до майнових комплексів установ Наці-
ональної академії наук України 

об'єкти культури, що належать до майнових комплексів уста-
нов Національної академії наук України 

майно підприємств, установ та організацій Національної академії наук 
України, галузевих академій наук, що використовується для виконан-
ня фундаментальних і прикладних досліджень, акції (частки, паї) гос-
подарських товариств, утворених на основі майнових комплексів На-
ціональної академії наук України, галузевих академій наук 

 

об’єкти освіти, крім навчальних закладів, майно яких вноситься до 
статутного капіталу публічного акціонерного товариства залізничного 
транспорту загального користування…, фізичної культури, спорту і 
науки, що фінансуються з державного бюджету 

заклади освіти сфери культури 

 



601 

Додаток Б.28 

Парламентські слухання з питань сфери культури 
 

№ 
п/п 

Тема слухань, дата  Основні тези Джерело 

1. Українська культура: 
стан та перспективи 

розвитку, 26.12.2002 р. 

– стан розвитку культури в Україні та її державна підтримка є незадовільними; 
– невідповідність українського законодавства міжнародно-правовим зобов'язанням у 
частині гарантованого доступу до культурних цінностей, що проявляється у скоро-
ченні мережі закладів культури і зниженні якості культурних послуг; 
– недотримання норм законодавства України про культуру та невідповідність деяких 
його положень  європейським нормам у цій галузі; 
– найнижча заробітна плата працівників галузі культури порівняно із середньою у 
народному господарстві 

http://zakon4.ra
da.gov.ua/laws/s

how/405-15 

2. Про збереження та ці-
льове використання 
об'єктів соціально-
культурного призна-
чення в процесі зміни 
форми власності су-
б'єктів господарюван-
ня, що їх утримують, 

22.06.2004 р. 

– у результаті непродуманої і неузгодженої приватизації книгарень, бібліотек, кіноте-
атрів, клубів, інших закладів культури, дошкільних закладів територіальні громади і 
держава в цілому позбулися значної частини інфраструктури, за допомогою якої фо-
рмується культурно-освітній рівень і світогляд суспільства, особливо молодої його 
частини; 
– необхідно прискорити розробку державних соціальних стандартів та нормативів, 
визначених ЗУ «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» 
для соціально-культурної сфери 

http://zakon4.ra
da.gov.ua/laws/s

how/1826-15 

3. «Стратегія розвитку 
телерадіоінформацій-
ного простору Украї-

ни», слухання – 
10.12.2003 р., постано-
ва – 04.03.2004 р.) 

– визнати роботу КМУ, Державного комітету зв'язку та інформатизації України, 
Державного  комітету телебачення і радіомовлення України, Національної ради 
України з питань телебачення і радіомовлення щодо повноцінного розвитку телера-
діоінформаційного простору України в умовах запровадження новітніх технологій 
недостатньо ефективною 

http://zakon4.ra
da.gov.ua/laws/s

how/1587-15 

4. Національна кінемато-
графія: стан, проблеми 
та шляхи їх вирішення, 

18.03.2005 р. 

– державна політика щодо цієї найважливішої складової нашої культури є неефекти-
вною, а прийняті на її підтримку закони та інші нормативно-правові акти переважно 
не виконуються. Український фільм став чужим в Україні. Український кінематог-
раф,  який свого часу відігравав визначальну роль у збереженні національної самобу-
тності,   нині силою обставин трансформований у певний соціальний інститут без 
соціальної функції; 

http://zakon4.ra
da.gov.ua/laws/s

how/2497-15 
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– вирішити питання про підвищення соціального статусу сільських кіномеханіків 
шляхом встановлення для них пільг, передбачених законом для  працівників культу-
ри, які працюють у сільській місцевості; 
– Державному комітету телебачення і радіомовлення України: не допускати при де-
монструванні фільмів каналами мовлення телебачення пропаганди культу насильст-
ва, жорстокості і бездуховності, поширення порнографії та інших матеріалів, що під-
ривають суспільну мораль 

5. Культурна політика в 
Україні: пріоритети, 
принципи та шляхи 

реалізації, 21.06.2005 р. 

– рекомендації органам виконавчої влади, прийняті на попередніх парламентських 
слуханнях і затверджені постановами Верховної Ради України, залишаються деклара-
тивними і не виконуються; 
– не внесено на розгляд ВРУ проекти загальнодержавних програм щодо збереження  
за́мків України, дерев'яної церковної архітектури, розвитку туризму, охорони та збе-
реження нематеріальної культурної спадщини та інші законодавчі акти, які слід було 
б розглянути якнайскоріше; 
– КМУ розробити план заходів з виконання ЗУ «Про Концепцію державної  політики 
в галузі культури на 2005-2007 роки» та  механізм публічного моніторингу поетапно-
го виконання цього Закону, а також запропонувати критерії оцінювання досягнутих 
результатів; невідкладно розробити та подати на розгляд ВРУ проекти законів про 
ратифікацію Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини; 
про ратифікацію Конвенції ЮНЕСКО про охорону архітектурної спадщини Європи; 
про ратифікацію Конвенції ЮНЕСКО про охорону  підводної культурної спадщини 

http://zakon4.ra
da.gov.ua/laws/s

how/2680-15 

6. Про стан свободи слова 
у регіональних засобах 
масової інформації, 

13.05.2010 р. 

– у регіонах України відбуваються масові порушення органами державної виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування конституційних засад щодо свободи слова. 
Зокрема, йдеться про факти прямої та прихованої цензури, про політичний, адміністра-
тивний тиск на засоби масової інформації та журналістів, неправомірне втручання за-
сновників (співзасновників), власників ЗМІ у редакційну політику відповідних ЗМІ; 
– КМУ забезпечити підготовку змін до законодавства щодо включення до переліку 
об'єктів державної та комунальної власності, що не підлягають приватизації, будин-
ку, в  якому розміщено Українське національне інформаційне агентство «Укрін-
форм», за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 8/16 

http://zakon4.ra
da.gov.ua/laws/s

how/2253-17 

7. Проблеми розвитку 
українського книгови-
давництва, книгорозпо-
всюдження та перспек-

– неналежна увага держави до книги як стратегічного інструмента формування осо-
бистості, громадянина, нації стала однією з причин інтелектуальної та культурної 
деградації українського суспільства і, як наслідок, стрімкого скорочення кадрового 
потенціалу, спроможного свідомо й професійно проводити нагальні реформи; 

http://zakon4.ra
da.gov.ua/laws/s

how/695-18 
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тиви підтримки книго-
читання в Україні, 

19.11.2013 р. 

– неналежний рівень законодавчої бази, зокрема щодо оренди видавництвами, книга-
рнями, бібліотеками приміщень у будівлях, що належать до державної чи комуналь-
ної власності; недостатнє бюджетне фінансування бібліотек для поповнення їхніх 
фондів вітчизняною літературою і, як наслідок, 95 відсотків видань, що виходять 
друком в Україні, є інтелектуально-культурним продуктом, недоступним для пересі-
чного громадянина; 
– зниження конкурентоспроможності української книги та стрімке заповнення біль-
шості жанрових ніш українського книжкового ринку імпортованою, переважно з РФ, 
книгою 

8. Тарас Шевченко як 
постать світового зна-
чення (до 200-річчя з 
дня народження), 

05.06.2014 р. 

– Великий Кобзар є визначальною постаттю, яка консолідує українську націю, все 
українство. Його творчість є національною святинею України, а присутність в украї-
нському духовному просторі не має часових обмежень; 
– необхідне наповнення існуючих інтернет-порталів, присвячених життю і творчості 
Тараса Шевченка, з розміщенням на них віртуальних архівів, музейних експозицій та 
виставок на актуальні теми; створення умов для загального оцифрування колекцій 
Національного музею Тараса Шевченка, відділу рукописних фондів і текстології Ін-
ституту літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України та інших 
закладів з метою створення повної цифрової Шевченкіани; створення аудіо- та відео-
архіву, фільмотеки Шевченкіани 

http://zakon4.ra
da.gov.ua/laws/s

how/1326-18 

9. Реформи галузі інфор-
маційно-

комунікаційних техно-
логій та розвиток інфо-
рмаційного простору 

України, 
31.03.2016 р. 

 

– існують суттєві проблеми з формуванням та реалізацією ефективної державної по-
літики, зокрема у сферах: розвитку інформаційного суспільства – не виконано план 
дій щодо ЗУ «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 
2007-2015 роки», відсутній план дій щодо реалізації національної стратегії подальшо-
го розвитку інформаційного суспільства в Україні; не подолано цифрову нерівність у 
доступі громадян України до електронних комунікацій та інформаційних ресурсів, 
повільно зростає рівень комп’ютерної грамотності населення; низький рівень впрова-
дження та використання можливостей ІКТ у сферах освіти, науки, культури, охорони 
здоров’я, в агропромисловому комплексі та інших секторах економіки, відсутні від-
повідні галузеві та міжгалузеві програми; підтримка поглиблення демократичних 
процесів слабко координована та несистемна, зокрема щодо проведення виборів, го-
лосувань, загальнонаціональних та місцевих референдумів, опитувань та консульта-
цій, запровадження механізмів громадсько-державного партнерства, здійснення гро-
мадського контролю на засадах широкого використання ІКТ та мережі Інтернет 

http://zakon4.ra
da.gov.ua/laws/s

how/1073-19 
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Додаток Б.29 

Повноваження Президента України за статтями 85, 93, 106, 128 Конституції 

України 
 

Повноваження Зміст повноваження 
Представницькі 1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правона-

ступництво держави 
2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими 
посланнями до ВРУ про внутрішнє і зовнішнє становище України 
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівниц-
тво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та ук-
ладає міжнародні договори України 
4) приймає рішення про визнання іноземних держав 
5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в 
інших державах і при міжнародних організаціях 
5) приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іно-
земних держав 
24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші 
вищі спеціальні звання і класні чини 
25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські 
відзнаки та нагороджує ними 
26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та при-
пинення громадянства України, про надання притулку в Україні 
29) підписує закони, прийняті ВРУ (в частині ратифікації міжнародних 
договорів) 

Стосовно ВРУ 
та у сфері зако-
нотворення й 
підзаконного 
нормотворення 

6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції Украї-
ни відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнсь-
кий референдум за народною ініціативою 
7) призначає позачергові вибори до ВРУ у строки, встановлені Консти-
туцією 
8) припиняє повноваження ВРУ у випадках, передбачених Конституці-
єю 
29) підписує закони, прийняті ВРУ 
30) має право вето щодо прийнятих ВРУ законів (крім законів про вне-
сення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на по-
вторний розгляд ВРУ 
має право законодавчої ініціативи у ВРУ (ст. 93 Конституції) 
має право визначати законопроекти як невідкладні, що тягне розгляд 
таких законопроектів ВРУ позачергово (ст. 93 Конституції) 
на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і 
розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України 
(ч. 3 ст. 106 Конституції) 

У сфері вико-
навчої влади 

9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у ВРУ, по-
дання про призначення ВРУ Прем’єр-міністра України 
10) вносить до ВРУ подання про призначення Міністра оборони Украї-
ни, Міністра закордонних справ України 
15) зупиняє дію актів КМУ з мотивів невідповідності цій Конституції з 
одночасним зверненням до КСУ щодо їх конституційності 
16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим 

У сфері судової 22) призначає на посади та звільняє з посад третину складу КСУ 
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влади 23) утворює суди у визначеному законом порядку 
27) здійснює помилування 
здійснює перше призначення на посаду професійного судді строком на 
п’ять років (ст. 128 Конституції) 

У сфері націо-
нальної безпе-
ки, оборони та 
військової по-

літики 

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; приз-
начає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил 
України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах 
національної безпеки та оборони держави 
18) очолює РНБО України 
19) вносить до ВРУ подання про оголошення стану війни та у разі 
збройної агресії проти України приймає рішення про використання 
Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів Укра-
їни військових формувань 
20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову 
мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її міс-
цевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності 
України 
21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в 
окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі 
необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологіч-
ної ситуації – з наступним затвердженням цих рішень ВРУ 

У сфері форму-
вання органів 
та призначення 
посадових осіб 

11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради 
України Генерального прокурора України 
12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради На-
ціонального банку України 
13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Націона-
льної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на 
посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України 
28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті 
України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та 
інші допоміжні органи і служби 
призначає на посади та звільняє з посад Голів місцевих державних 
адміністрацій (за поданням КМУ) (ст. 118 Конституції) 
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Додаток Б.30 

Укази Президента України в галузі культури, прийняті у період парламентсь-

ко-президентської системи управління 

(узагальнення за період 2005-2010 рр. здійснені у дисертації [1076, с. 281-

284]) 
 

№ 
п/п 

Назва Указу, 
№ і дата прийняття 

Мета 

1. Про невідкладні заходи 
щодо розвитку Національ-
ного заповідника «Хорти-
ця», від 29.04.05 р. № 
732/2005 

Збереження острова Хортиці як одного з унікальних 
духовних та історико-культурних центрів України, 
розвиток Національного заповідника «Хортиця», ши-
рша популяризація його в державі та за її межами 

2. Про першочергові завдан-
ня щодо впровадження 
новітніх інформаційних 
технологій, від 20.10.05 р. 
№ 1497/2005 

Створення належних умов для прискорення економі-
чного та соціального розвитку України, суттєвого 
поліпшення умов життя людей, забезпечення відкри-
тості і  прозорості функціонування органів державної 
влади та  органів місцевого самоврядування, реаліза-
ції конституційних прав громадян в інформаційній 
сфері, 
зокрема у сфері культури: 
створення в електронній формі фондів архівів, бібліо-
тек, музеїв та інших закладів культури, формування 
відповідних інформаційних систем, зокрема з україн-
ської історії, культури, народної творчості, сучасного 
мистецтва,  а також забезпечення широкого доступу 
населення до таких систем 

3. Про першочергові заходи 
щодо збагачення та розви-
тку культури і духовності 
українського суспільства, 
від 24.11.05 р. № 
1647/2005 

Сприяння консолідації та розвитку української нації, 
її історичної свідомості, утвердження поваги у суспі-
льстві до національних традицій і культурної спад-
щини, підвищення ефективності  державної політики 
та діяльності державних органів у цій сфері.  

4. Про невідкладні заходи 
щодо відродження Софії 
Київської як загальнонаці-
онального духовного 
центру, від 30.12.05 р. № 
1881/2005 

Збереження і реабілітація пам'яток Національного 
заповідника «Софія Київська» 

5. Про деякі заходи з розвит-
ку книговидавничої спра-
ви в Україні, від 21.03.06 
р. № 243/2006 
 

Забезпечення реалізації конституційного права гро-
мадян на інформацію, задоволення їх освітніх, духов-
них і соціальних потреб, примноження інтелектуаль-
ного потенціалу Українського народу, створення 
сприятливих  умов для видання і розповсюдження 
вітчизняної книговидавничої продукції 

6. Питання створення куль-
турно-мистецького та му-
зейного комплексу «Мис-
тецький арсенал», від 
22.05.06 р. № 415/2006 

Прискорення створення культурно-мистецького та 
музейного комплексу «Мистецький арсенал», спри-
яння розвиткові музейної справи України, збереження  
національного культурного надбання, популяризації 
української культури та забезпечення створення мис-
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 тецького осередку європейського рівня 
7. Про заходи щодо відро-

дження традиційного на-
родного мистецтва та на-
родних художніх промис-
лів в Україні, від 06.06.06 
р. № 481/2006 

Відродження традиційного народного мистецтва та 
народних художніх промислів, підвищення ефектив-
ності державного управління у сфері збереження тра-
диційних осередків народних художніх промислів, 
створення сприятливих умов для творчості народних 
майстрів  

8. Про створення науково-
дослідного і культурно-
інформаційного центру 
«Шевченківський дім», від 
16.06.06 р. № 529/2006 

Забезпечення проведення науково-дослідних робіт з 
вивчення творчості  Тараса  Шевченка  та інших кла-
сиків української літератури, збереження їх рукопи-
сів, популяризації національної літературної спадщи-
ни 

9. Про заходи щодо розвитку 
туризму і курортів в Укра-
їні, від 21.02.07 р. № 
136/2007 

Створення належних умов для розвитку сфери туриз-
му і діяльності курортів 

10. Питання історико-архітек-
турної пам'ятки – музею 
«Київська фортеця», від 
03.05.07 р. № 371/2007 

Збереження історико-архітектурної пам'ятки – музею 
«Київська фортеця» як особливо  цінного об'єкту іс-
торії, культури, архітектури та його популяризація  

11. Про заходи з підтримки 
розвитку Українського 
козацтва, від 04.05.07 р. № 
378/2007 

Здійснення заходів щодо відродження і розвитку іс-
торичних, патріотичних, господарських та культур-
них традицій Українського козацтва  

12. Деякі питання створення 
культурно-мистецького та 
музейного комплексу 
«Мистецький арсенал», від 
31.08.07 р., № 808/2007 

Прискорення завершення будівництва та введення в 
експлуатацію культурно-мистецького та музейного 
комплексу «Мистецький арсенал», забезпечення збе-
реження відповідних об'єктів культурної спадщини в 
інтересах нинішнього і майбутнього поколінь 

13. Про заходи щодо сприян-
ня розвитку національної 
кінематографії, від 
13.09.07 р. № 868/2007 

Створення сприятливих умов для розвитку націона-
льної кінематографії, відновлення її ролі в соціальній 
і духовній сферах суспільства та збереженні націона-
льної самобутності, забезпечення державної політики 
протекціонізму для вітчизняної кіноіндустрії 

14. Питання охорони пам'яток 
сакральної культури в 
Україні, від 01.11.07 р. № 
1042/2007 

Збереження пам'яток сакральної культури в Україні 

15. Про надання статусу наці-
онального державному 
історико-культурному за-
повіднику «Гетьманська 
столиця», від 16.11.07 р., 
№ 1102/2007 
 

Ураховуючи значення державного історико-
культурного заповідника «Гетьманська столиця» у 
справі збереження об'єктів, що становлять особливу 
історичну, наукову і культурну цінність, його роль у 
формуванні історичної свідомості Українського наро-
ду, вихованні у молодого покоління шанобливого 
ставлення до історії українського державотворення 

16. Про деякі питання розвит-
ку Національного істори-
ко-культурного заповідни-
ка «Гетьманська столиця» 
та селища Батурин, від 
21.11.07 р.,  
№ 1131/2007 

Ураховуючи визначну роль селища Батурин Чернігів-
ської області в історії України, його значення у фор-
муванні історичної свідомості Українського народу у 
процесі становлення і розвитку Української держави, 
з метою відродження та збереження неоціненних па-
м'яток історії та культури, а також розбудови та роз-
витку Національного історико-культурного заповід-
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 ника «Гетьманська столиця»  
17. Про додаткові заходи з 

підготовки і випуску бага-
тотомного енциклопедич-
ного видання «Звід пам'я-
ток історії та культури 
України», від 28.11.07 р. 
№ 1156/2007 

Поліпшення справи зі збереження та популяризації 
національного культурного   надбання, історичного 
минулого Українського народу 

18. Про Фестиваль мистецтв 
України, від 14.02.08 р. № 
124/2008 
 

Сприяння розвитку академічного, традиційного на-
родного та  сучасного мистецтв, професійної та ама-
торської творчості, популяризації етнічних і культур-
них традицій регіонів України 

19. Про невідкладні заходи 
щодо розвитку міста Киє-
ва, від 25.02.08 р. № 
157/2008 

Збереження історико-культурних об'єктів міста Києва 

20. Про деякі питання розвит-
ку Національного заповід-
ника «Хортиця», від 
11.03.08 р. № 206/2008 

Збереження та відродження унікальних пам’яток іс-
торії, культури і природи, розбудова та розвиток На-
ціонального заповідника «Хортиця» 

21. Про Всеукраїнський фес-
тиваль бандурного мисте-
цтва імені Остапа Вересая, 
від 26.09.08 р. № 858/2008 

Збереження та примноження народних традицій, за-
безпечення належних умов для розвитку мистецтва 
гри на бандурі, пошук талановитих виконавців 

22. Про відзначення 60-річчя 
Національного музею Та-
раса Шевченка, від 
27.11.08 р. № 1104/2008 

Створення належних умов для подальшого розвитку 
музею 

23. Про додаткові заходи що-
до розвитку в Україні тра-
диційного народного мис-
тецтва, від 26.12.08 р. № 
1203/2008 

Збереження та розвиток в Україні традиційного на-
родного  мистецтва,  посилення державної підтримки 
діяльності осередків традиційного народного мистец-
тва 

24. Про деякі невідкладні за-
ходи щодо підтримки ку-
льтури і духовності в 
Україні, від 12.01.09 р. № 
6/2009 

Підтримка культури і духовності, забезпечення умов 
для ефективної роботи закладів, підприємств та орга-
нізацій культури 

25. Про проведення Всеукра-
їнської молодіжної акції 
«Пам'ятати. Відродити. 
Зберегти», від 27.04.09 р. 
№ 272/2009 

Сприяння соціальному становленню та розвитку мо-
лоді, виховання у молодих громадян поваги до націо-
нальних  історичних і культурних цінностей 

26. Про деякі заходи щодо 
відтворення комплексу 
споруд Свято-
Миколаївського військо-
вого собору, від 02.06.09 р. 
№ 380/2008  

Відродження і збереження пам'яток історії та культу-
ри, відтворення втраченої історико-архітектурної па-
м'ятки – комплексу Свято-Миколаївського військово-
го собору, що має унікальну архітектурну та істори-
ко-культурну цінність 

27. Про Доктрину інформа-
ційної безпеки України, 
від 08.07.09 р. № 514/2009 

Затвердження Доктрини інформаційної безпеки Укра-
їни 
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28. Про додаткові заходи що-
до розвитку природно-
заповідної справи в Украї-
ні, від 14.08.09 р. № 
611/2009 

Поліпшення умов реалізації єдиної державної політи-
ки у сфері розвитку природно-заповідної справи, вдо-
сконалення управління територіями та об'єктами при-
родно-заповідного фонду 

29. Про День майстрів народ-
ного мистецтва, від 
21.08.09 р. № 663/2009 

Підтримка майстрів народного мистецтва у справі 
збереження, розвитку, відродження традицій народ-
ного мистецтва і художніх промислів в Україні як 
важливої складової  духовної культури Українського 
народу 

30. Про заходи до 20-ї річниці 
Українського добровіль-
ного культурно-
просвітницького правоза-
хисного благодійного то-
вариства «Меморіал» ім. 
В. Стуса, від 02.09.09 р. № 
702/2009 

Підтримка діяльності Українського добровільного 
культурно-просвітницького правозахисного благодій-
ного товариства «Меморіал» ім. В.Стуса у справі на-
ціонального відродження, дослідження голодоморів і 
політичних репресій та на підтримку ініціативи гро-
мадськості 

31. Про збереження та попу-
ляризацію гуцульської 
культури, від 02.09.09 р. 
№ 703/2009 

Збереження і популяризація самобутніх культурно-
історичних традицій, духовної та матеріальної гу-
цульської культури 

32. Про відзначення 1000-
річчя заснування Софійсь-
кого собору, від 11.06.10 р. 
№ 682/2010 

Ураховуючи вагому роль Софійського собору у роз-
витку й становленні Києва як духовного, культурного 
і політичного центру української  держави та беручи 
до уваги резолюцію 35-ї сесії Генеральної конферен-
ції ЮНЕСКО щодо відзначення у 2011 році 1000-
річчя заснування цієї видатної пам'ятки 

33. Про Координаційну раду з 
питань підготовки та від-
значення 200-річчя від дня 
народження Т.Г. Шевчен-
ка, від 11.06.10 р. № 
683/2010 

З метою забезпечення належної підготовки  та відзна-
чення у 2014 році 200-річчя від дня народження Т.Г. 
Шевченка 
 

34. Про Державну премію 
України в галузі освіти, 
від 30.09.10 р. № 929/2010 

Затверджені: Положення про Державну премію Укра-
їни в галузі освіти; Положення про Комітет з Держав-
ної премії України в галузі освіти; персональний 
склад Комітету з Державної премії України в галузі 
освіти 

35. Питання Національної 
премії України імені Тара-
са Шевченка, від 04.10.10 
р. № 932/2010 

Затверджені: Положення про Національну премію 
України імені Тараса Шевченка; Положення про Ко-
мітет з Національної премії України імені Тараса Ше-
вченка 

36. Про затвердження Націо-
нальної стратегії у сфері 
прав людини, від 
25.07.2015 р. № 501/2015  

Вдосконалення діяльності щодо утвердження та за-
безпечення прав і свобод людини і громадянина в 
Україні, зокрема, щодо культури – забезпечення сво-
боди думки і слова, вираження поглядів і переконань, 
доступу до інформації та вільного розвитку особисто-
сті 

37. Про Стратегію національ-
но-патріотичного вихо-
вання дітей та молоді на 

Забезпечення виховання громадянина-патріота Украї-
ни, утвердження любові до Батьківщини, духовності, 
моральності, шанобливого ставлення до національних 
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2016 - 2020 роки, від 
13.10.2015 р. № 580/2015 

надбань Українського народу, наслідування найкра-
щих прикладів мужності та звитяги борців за свободу 
та незалежність України як з історичного минулого, 
так і захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет 
та територіальну цілісність держави у боротьбі із зов-
нішньою агресією, а також визначення ефективних 
механізмів системної взаємодії органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та інститу-
тів громадянського суспільства у питаннях націона-
льно-патріотичного виховання 

38. Про рішення Ради націо-
нальної безпеки і оборони 
України від 29 грудня 
2016 року «Про Доктрину 
інформаційної безпеки 
України», від 25.02.2017 р. 
№ 47/2017 

Визначені доктринальні положення щодо національ-
ної безпеки України в інформаційно-культурній сфе-
рі, загрози безпеці, напрями і пріоритети державної 
політики в інформаційно-культурній сфері. 
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Додаток Б.31 

Загальнокультурні повноваження КМУ 
 

Конституційні повноваження Повноваження за ЗУ [202] ЗУ «Про культуру» [200] 
1 2 3 

Стаття 93 
Право законодавчої ініціативи у 
ВРУ належить Президентові 
України, народним депутатам 
України та КМУ. 

Стаття 96 
КМУ не пізніше 15 вересня кож-
ного року подає до ВРУ проект 
закону про Державний бюджет 
України на наступний рік. Разом 
із проектом закону подається 
доповідь про хід виконання 
Державного бюджету України 
поточного року. 

Стаття 116 
Кабінет Міністрів України: 
– вживає заходів щодо забезпе-
чення прав і свобод людини і 
громадянина; 
– забезпечує проведення… полі-
тики… у сферах освіти, науки і 
культури; 
– розробляє і здійснює загально-
державні програми економічно-
го, науково-технічного, соціаль-
ного і культурного розвитку 
України; 
– розробляє проект закону про 
Державний бюджет України і 

Стаття 2 
До основних завдань Кабінету Міністрів України належать: 
2) вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та грома-
дянина, створення сприятливих умов для вільного і всебічного розви-
тку особистості; 
3) забезпечення проведення… політики у сферах… охорони здоров'я, 
освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і при-
родокористування; 
4) розроблення і виконання загальнодержавних програм… культурно-
го розвитку, охорони довкілля, а також розроблення, затвердження і 
виконання інших державних цільових програм; 
9) спрямування та координація роботи міністерств, інших органів ви-
конавчої влади, здійснення контролю за їх діяльністю. 

Стаття 19 
1. Діяльність КМУ спрямовується на забезпечення інтересів Українсь-
кого народу шляхом виконання Конституції та законів України, актів 
Президента України, а також Програми діяльності КМУ, схваленої 
ВРУ, вирішення питань державного управління у сфері… охорони 
здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколи-
шнього природного середовища… забезпечення прав і свобод людини 
та громадянина… 

Стаття 20. 
1. Кабінет Міністрів України:  
2) у сферах соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, науки, ку-
льтури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середо-
вища:.. 
– забезпечує підготовку проектів законів щодо державних соціальних 
стандартів і соціальних гарантій; 
– забезпечує проведення державної політики у сферах культури, етно-

Стаття 4. 
Пріоритети державної полі-

тики у сфері культури 
1. Пріоритети державної полі-
тики у сфері культури визнача-
ються: 
– програмами Президента Укра-
їни, щорічним посланням Пре-
зидента України до ВРУ про 
внутрішнє і зовнішнє станови-
ще України та програмами дія-
льності КМУ, в яких обов'язко-
во враховуються аспекти розви-
тку культури; 
– державними цільовими про-
грамами у сфері культури, що 
розробляються і затверджують-
ся згідно із законодавством; 
– програмою діяльності центра-
льного органу виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування 
державної політики у сферах 
культури та мистецтв, з розвит-
ку культури на відповідний рік, 
яка розробляється центральним 
органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування держа-
вної політики у сферах культу-
ри та мистецтв, та затверджу-
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забезпечує виконання затвер-
дженого ВРУ Державного бю-
джету України, подає ВРУ звіт 
про його виконання; 
– спрямовує і координує роботу 
міністерств, інших органів вико-
навчої влади; 
– утворює, реорганізовує та лік-
відовує відповідно до закону 
міністерства та інші центральні 
органи виконавчої влади, діючи 
в межах коштів, передбачених на 
утримання органів виконавчої 
влади;  
– призначає на посади та звіль-
няє з посад за поданням 
Прем’єр-міністра України керів-
ників центральних органів вико-
навчої влади, які не входять до 
складу КМУ; 
– здійснює інші повноваження, 
визначені Конституцією та зако-
нами України 
 

 

національного розвитку України і міжнаціональних відносин, охорони 
історичної та культурної спадщини, всебічного розвитку і функціону-
вання державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій терито-
рії України; створює умови для вільного розвитку мов корінних наро-
дів і національних меншин України, сприяє задоволенню національно-
культурних потреб українців, які проживають за межами України; 
забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо створення матеріа-
льно-технічної бази та інших умов, необхідних для розвитку охорони 
здоров'я, освіти, культури і спорту, туристичного та рекреаційного 
господарства; 
– забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо створення матері-
ально-технічної бази та інших умов, необхідних для розвитку охорони 
здоров’я, освіти, культури і спорту, туристичного та рекреаційного 
господарства; 
– проводить державну політику у сфері інформатизації, сприяє стано-
вленню єдиного інформаційного простору на території України… 
– вживає заходів щодо вдосконалення державного регулювання у на-
уково-технічній сфері, стимулювання інноваційної діяльності підпри-
ємств, установ та організацій… 
– забезпечує проведення державної політики у сфері охорони приро-
ди, екологічної безпеки та природокористування; 
4) у сфері зовнішньої політики:.. 
– забезпечує відповідно до закону про міжнародні договори вирішен-
ня питань щодо укладення та виконання міжнародних договорів Укра-
їни; 

ється КМУ. 
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Додаток Б.32 

Повноваження КМУ у конкретних сферах культури із співвідношенням з міжнародними зобов’язаннями України 
 

 

Повноваження КМУ за законами України Кореспондуючи положення міжнародних актів 
[200] 

– визначає порядок включення до Державного реєстру національного культурного 
надбання та порядок ведення обліку об'єктів національного культурного надбання 
(ч. 3 ст. 16); 
– визначає порядок формування базової мережі закладів культури (ч. 2 ст. 22); 
– затверджує Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними і ко-
мунальними закладами культури (ч. 1 ст. 26). 

 

[177] 
– забезпечує державне управління у сфері охорони культурної спадщини (ч. 1 ст. 
3), проведення державної політики (ст. 4); 
– здійснює передбачені ст. 4 ЗУ [177] повноваження, а саме: занесення об'єктів 
культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих 
пам'яток України та внесення змін до нього щодо пам'яток національного значен-
ня; подання у  відповідні міжнародні інстанції пропозиції про занесення пам'ятки 
до Списку всесвітньої спадщини; надання дозволу на переміщення (перенесення) 
пам'ятки національного значення; затвердження Списку історичних населених 
місць України та змін, внесених до нього; оголошення комплексів (ансамблів) па-
м'яток історико-культурними заповідниками державного значення та територій 
історико-культурними заповідними територіями; затвердження нормативів і мето-
дик грошової оцінки пам'ятки; 
– встановлює порядок надання або відмови в наданні передбачених дозволів, по-
годжень і висновків органами охорони культурної спадщини (ст. 6-1); 
– встановлює порядок визначення категорій пам’яток для занесення до Держав-
ного реєстру нерухомих пам’яток України (ст. 13); 
– приймає Постанови щодо занесення до Державного реєстру пам’ятки націона-
льного значення (ст. 14); 
– затверджує нормативи і методики грошової оцінки пам'ятки (ст. 19); 
– затверджує порядок укладання охоронних договорів та їхні типові форми (ст. 
23); 

[27] 
Кожна держава – сторона цієї Конвенції визнає́, що 
зобов'язання забезпечувати виявлення, охорону, збе-
реження, популяризацію й передачу майбутнім поко-
лінням культурної і природної спадщини… яка пере-
буває на її території, покладається насамперед на неї 
(ст. 4). 
Держави – сторони цієї Конвенції… прагнуть в умо-
вах, властивих кожній країні: d) вживати відповідних 
правових, адміністративних і фінансових заходів що-
до виявлення, охорони, збереження, популяризації й 
відновлення цієї спадщини…(ст. 5). 
На підставі переліків, що подаються державами… 
Комітет складає, поновлює і публікує список ціннос-
тей культурної і природної спадщини (під назвою 
«Список всесвітньої спадщини»)… які, на його дум-
ку, мають видатну універсальну цінність відповідно 
до встановлених критеріїв (ч. 2 ст. 11). 

[39] 
Кожна Сторона зобов'язується запровадити за допо-
могою діючих у відповідній державі процедур право-
ву систему   охорони археологічної спадщини, яка 
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– визначає порядок встановлення охоронюваних археологічних територій (ст. 31); 
– затверджує Список історичних населених місць України (ч. 2 ст. 32); 
– визначаєперелік документів, необхідних для прийняття рішення про оголошення 
комплексу (ансамблю) пам'яток історико-культурним заповідником або території 
історико-культурною    заповідною територією (ч. 2 ст. 33-1); 
– приймає рішення про оголошення комплексу (ансамблю) пам'яток історико-
культурним заповідником державного значення або території історико-
культурною заповідною територією (ч. 3 ст. 33-1); 
– затверджує Типове положення про адміністрацію історико-культурного запові-
дника (ч. 2 ст. 33-2); 
– приймає рішення про забезпечення дотримання режиму історико-культурної 
заповідної території з розташованими на ній об'єктами культурної спадщини, ви-
значеного у положенні про неї  (ч. 1 ст. 33-3); 
– створює адміністрацію історико-культурної заповідної території (ч. 1 ст. 33-3), 
затверджує положення про неї (ч.ч. 2, 4 ст. 33-3); 
– встановлює Порядок надання дозволів на проведення археологічних розвідок, 
розкопок (ст. 35); 
– затверджує Порядок формування та діяльності кваліфікаційної ради з питань 
видачі кваліфікаційного документу на проведення археологічних розвідок, розко-
пок (ст. 35); 
– здійснює Подання про внесення пам'яток до Списку всесвітньої спадщини за 
рекомендацією центрального органу виконавчої  влади у сфері охорони культур-
ної спадщини та Українського національного комітету Міжнародної ради з питань 
пам'яток та визначних місць (ІКОМОС) (ст. 49). 

[187] 
– забезпечує державне управління у сфері охорони археологічної спадщини (ст. 4), 
забезпечення здійснення державної політики у сфері охорони археологічної спад-
щини (ст. 4); 
– здійснює передбачені ст. 5 ЗУ [187] повноваження, а саме: державний контроль 
у сфері охорони археологічної спадщини; внесення об'єктів археологічної спад-
щини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток Украї-
ни; визначення археологічних установ та музеїв, яким надається право утримання 
археологічних пам'яток, а також їх купівлі; затвердження методик і нормативів 
оцінки археологічних пам'яток; інші повноваження, передбачені законами України 

передбачає: i) ведення обліку її археологічної спад-
щини та визначення пам'яток і територій, що підля-
гають охороні; ii) створення археологічних заповід-
ників навіть там, де на суходолі або під водою відсут-
ні наявні сліди, з метою збереження матеріальних 
свідчень, які будуть вивчатися прийдешніми поколін-
нями; iii) зобов'язання для осіб, що випадково знахо-
дять об'єкти археологічної спадщини, доповідати про 
це компетентним органам і надавати їх для вивчення 
(ст. 2). 
Для збереження археологічної спадщини і забезпе-
чення наукового значення археологічних дослідниць-
ких робіт кожна Сторона зобов'язується: i) застосову-
вати процедури видання дозволів на розкопки та інші 
види археологічної  діяльності та здійснення нагляду 
за ними таким чином, щоб: a) запобігати будь-яким 
несанкціонованим розкопкам або вилученню об'єктів 
археологічної спадщини; b) забезпечити, щоб архео-
логічні розкопки і розвідка здійснювалися на науко-
вих засадах та за умови: використання у міру можли-
вості неруйнівних методів дослідження; запобігання 
тому, щоб об'єкти археологічної спадщини розкрива-
лися або залишалися у розкритому вигляді під час або 
після завершення розкопок без забезпечення їхнього 
належного збереження, консервації та раціонального 
використання; ii) забезпечити,  щоб розкопки та інші 
потенційно руйнівні роботи здійснювалися лише ква-
ліфікованими, спеціально уповноваженими на те осо-
бами; iii) запровадити процедуру видання поперед-
нього спеціального дозволу, якщо це передбачено 
внутрішнім законодавством держави, на використан-
ня в археологічних дослідженнях детекторів металу 
та будь-якого іншого обладнання чи методів для ви-
явлення археологічних об'єктів (ст. 3). 
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у сфері охорони культурної спадщини. 
– встановлює порядок надання або про відмови в наданні передбачений ЗУ [187] 
дозволів, погоджень і висновків органами охорони культурної спадщини (ст. 7-1); 
– визначає порядок проведення Державного обліку археологічної спадщини (ст. 
8); 
– встановлює Порядок видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, 
розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологіч-
ній території, у зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а  також 
дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверх-
нею, під водою (ст. 10); 
– визначає державної архівної установи чи архівного підрозділу державної науко-
вої установи, яким (якій) надаються польова документація та науковий звіт дослі-
дника археологічної спадщини (ст. 11). 

З метою сприяння вивченню археологічних знахідок 
та поширенню інформації про них кожна Сторона 
зобов'язується: i) здійснювати або оновлювати обсте-
ження, вести реєстри пам'яток та карти-схеми  розта-
шування археологічних об'єктів у районах, що знахо-
дяться під їхньою юрисдикцією; ii) вживати всіх 
практичних заходів для забезпечення складання після 
завершення археологічних робіт узагальненого нау-
кового звіту, придатного для опублікування, до необ-
хідного опублікування спеціальних досліджень у по-
вному обсязі (ст. 7). 

[174] 
– затверджує Порядок проведення обов'язкової державної експертизи культурних 
цінностей, заявлених до вивезення (тимчасового вивезення) та повернутих після 
тимчасового вивезення, та розміри плати за неї (ст. 11); 
– затверджує зразок свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) куль-
турних цінностей (ст. 13). Вивезення культурних цінностей без такого свідоцтва 
забороняється; 
– затверджує Порядок здійснення попереднього документального контролю ор-
ганами доходів і зборів (митні підрозділи) за ввезенням на митну територію Укра-
їни культурних цінностей (у тому числі з метою транзиту) (ст. 21). 

[24] 
Держави – учасниці цієї Конвенції зобов'язуються: а) 
заснувати відповідне свідоцтво, яким держава-
експортер засвідчує, що вона дала дозвіл на вивезення 
однієї або декількох культурних цінностей. це свідоц-
тво має додаватися до однієї або декількох культур-
них цінностей, вивозяться відповідно до існуючих 
правил; b) заборонити вивіз зі своєї території культу-
рних цінностей, до яких не прикладено вищезгадане 
свідоцтво… (ст. 6). 

[31] 
Сторонивживають відповідних заходів, що сприяють-
співпраціу запобіганніправопорушень, пов'язанихзку-
льтурноївласністю, івиявленнякультурних здобутків, 
переміщеноївнаслідокподібнихправопорушень (ст. 5). 

[159] 
– затверджує Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними і ко-
мунальними музеями (ст. 13); 
– затверджує Положення про Музейний фонд України (ст. 15); 
– затверджує Перелік музеїв, у яких зберігаються музейні предмети, музейні ко-
лекції, музейні зібрання, що є державною власністю і належать до державної час-

[102] 
Держави-члени повинні вживати всіх відповідних 
заходів для того, щоб музеї, розташовані на їх тери-
торії, були загальнодоступні, незалежно від економі-
чних чи соціальних умов (п. 2 розд. 2). 
Музеї повинні бути відкритими щодня, в годинник, 
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тини Музейного фонду України (ст. 15-2); 
– затверджує Положення про Державний реєстр національного культурного над-
бання (ст. 16); 
– визначає порядок віднесення музейних предметів, музейних колекцій, музейних 
зібрань та предметів музейного значення до державної частини Музейного фонду 
України (ст. 18). 

найбільш зручні для всіх категорій відвідувачів, і 
особливо з урахуванням годин відпочинку трудящих. 
Вони повинні мати обслуговуючий персонал, досить 
численний для забезпечення, за допомогою організа-
ції змін, щоденної роботи музеїв без вихідних і без 
перерв, а також і ввечері, після закінчення робочого 
дня (п. 5 розд. 3). 

[181] 
– визнає́ за необхідності осередки народних художніх промислів, що потребують 
особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів (ст. 
7); 
– затверджує типові положення про заповідні території народних художніх про-
мислів (ст. 7); 
– встановлює порядок набуття підприємством статусу підприємства народних 
художніх промислів (ст. 9); 
– затверджує Перелік видів виробництв і груп виробів народних художніх про-
мислів (ст. 12). 

[99] 
28. Держави-учасниці приділятимуть належну увагу 
розвиткові спадщини народних культур минулого, 
включаючи корінні і місцеві культури, і сприятимуть 
розвиткові сучасної народної культури в рамках своїх 
спільних зусиль у справі збереження, вивчення й охо-
рони культурної спадщини та розширення взаємної 
обізнаності про неї. Держави-учасниці   відзначають 
важливість дослідження й необхідності розвитку  різ-
них форм вияву культур минулого і сучасності, як-от: 
звичаї символічного характеру, технічні об'єкти й 
знання, народне мистецтво і мови. 

[172] 
– визначає порядок доставляння одержувачам обов'язкових примірників докумен-
тів (ст. 7); 
– визначає порядок доставляння обов'язкових примірників документів до фондос-
ховищ іноземних держав в порядку інформаційного обміну (ст. 12). 

 

[168] 
– затверджує Положення про продюсерську систему в галузі кінематографії (ст. 
8); 
– затверджує положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і 
демонстраторів фільмів (ст. 8); 
– затверджує Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і 
демонстрування фільмів (ст. 15); 
– створює фонд фінансової  підтримки національної кінематографії (ч. 2 ст. 20); 
– затверджує положення про національний екранний час та його використання 
суб'єктами кінематографії та телебачення (ст. 22).  

[40] 
Європейські кінематографічні твори, які створено як 
продукти багатостороннього виробництва і які підпа-
дають під сферу застосування цієї Конвенції, мають 
пільги, надані національним фільмам законодавчими 
та регулятивними положеннями, чинними на терито-
рії кожної зі Сторін цієї Конвенції, які брали участь у 
відповідному спільному виробництві (ст. 4). 
Якщо кінематографічний твір спільного виробництва 
експортується до країни, в якій імпорт кінематографі-
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чних творів підлягає квотуванню, і якщо одна зі Сто-
рін-співвиробників не має права вільного ввезення її 
кінематографічних творів до країни-імпортера: a) кі-
нематографічний твір, як правило, додають до квоти 
країни з найбільшою участю; b) кінематографічний 
твір додають до квоти країни, яка має найліпші мож-
ливості для експортування до країни-імпортера, якщо 
участь різних країн у виробництві кінематографічного 
твору  є однаковою; c) кінемато-графічний твір вклю-
чають до квоти Сторони, яка надала  режисера-
постановника, якщо положення наведених вище під-
пунктів «a» і «b» застосувати не можливо (ст. 13). 

[186] 
– визначає порядок фінансової підтримки здійснення громадського контролю за 
додержанням вимог законодавства у сфері захисту суспільної моралі (ст. 15); 
– забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту  суспільної моралі й 
обігу продукції і видовищних заходів сексуального характеру, координує і конт-
ролює діяльність міністерств та інших центральних органів державної виконавчої 
влади у цій сфері (ст. 16). 
 

[13] 
Сторони погоджуються приймати всілякі заходи з 
метою розкриття, переслідування і покарання всяко-
го, хто виявиться винним в одному з дій, перерахова-
них нижче, і внаслідок цього постановляють, що під-
лягають покаранню: виготовлення, зберігання, вве-
зення, провезення, вивезення, продаж творів, малюн-
ків, гравюр, картин, друкованих видань, зображень, 
афіш, емблем, фотографій, кінематографічних філь-
мів або інших порнографічних предметів, з метою їх 
продажу або розповсюдження, або ж публічного їх 
виставлення, а також їх рекламування (ст. 1) 

[156] 
– забезпечує проведення державної політики у сфері архівної справи і діловодства 
(ст. 3); 
– затверджує Порядок утворення та діяльності комісій з проведення експертизи 
цінності документів; Порядок віднесення документів Національного архівного 
фонду до унікальних, їх обліку та зберігання; принципи і критерії визначення цін-
ності документів з метою внесення документів до Національного архівного фонду 
або вилучення документів з нього (ст. 6); 
– затверджує норм і методик грошової оцінки документів Національного архів-
ного фонду (ст. 10); 

[121] 
Доступ до публічних архівів є правом. В політичній 
системі, яка поважає демократичні цінності, це право 
повинно надаватися всім користувачам, незалежно від 
їхньої національності, статусу чи функції. Доступ до 
архівів є частиною функцій служб державних архівів, 
за яку, як таку, плата не повинна вноситися. Законо-
давство повинно забезпечувати: a) чи то відкриття 
державних архівів без особливих обмежень, b) чи за-
гальний період закриття. Всі виключення з загального 
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– затверджує порядок віднесення документів Національного архівного фонду до 
унікальних, внесення їх до Державного реєстру національного культурного над-
бання (ст. 14). 

[207] 
– реалізує (поряд з іншими встановленими органами)державну політику у сфері 
забезпечення доступу до архівної інформації репресивних органів в межах своєї 
компетенції (ч. 6 ст. 4); 
 – приймає рішення про утворення Галузевого державного архіву Українського 
інституту національної пам’яті (ч. 3 ст. 12) 

періоду закриття, пов’язані зі зменшенням чи продо-
вженням цього періоду, повинні мати юридичну ос-
нову. 

[157] 
– затверджує Положення про Державний реєстр національного культурного над-
бання України в який включаються, зокрема, особливо цінні, рідкісні документи 
та колекції бібліотечних фондів (ст. 16); 
– затверджуєПерелік платних послуг, які можуть надаватися бібліотеками дер-
жавної і комунальної форм власності (ст. 26) 

 

[185] 
– визначає перелік та граничні обсяги витрат, пов'язаних виключно з організацією 
та проведенням благодійного гастрольного заходу(ст. 1); 
– встановлює порядок організації і проведення гастрольних заходів в Україні (ст. 
2). 

 

[192] 
– здійснює найменування та перейменування географічних об'єктів щодо геогра-
фічних об'єктів, створених відповідними рішеннями КМУ, географічних об'єктів, 
розташованих на територіях декількох одиниць адміністративно-територіального 
устрою України, а також географічних об'єктів Землі, відкритих або досліджених 
українськими дослідниками і вченими за поданням спеціально уповноваженого 
органу виконавчої влади з питань географічних назв (ст. 7); 
– визначає порядок експертизи пропозицій та рішень органів державної влади 
щодо найменування або перейменування географічних об'єктів (ст. 8); 
– затверджує Положення про Державний реєстр географічних назв (ст. 9); 

 

[142] 
– визначає перелік архівних установ, освітніх, наукових або культурних закладів, 
у тому числі бібліотек, до яких в рамках міжнародного обміну надсилаються до-
кументи та видання, що мають право на звільнення від сплати ввізного мита (п. 9 

[18] – не ратифікована Україною 
Договірні Держави зобов'язуються не стягувати мита 
або інших зборів при ввезенні або у зв'язку із ввезен-
ням: а) книг,  публікацій і документів…; b) матеріалів 
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ч. 1 ст. 282); освітнього, наукового і культурного характеру (п. 9 
ст. 1); 

[167] 
– встановлює Порядок надання творчим спілкам статусу національних (ст. 7); 
– вирішує питання забезпечення приміщенням для роботи національних творчих 
спілок (п. 3 Прикінцевих Положень). 

[870] 
Політика в галузі культури повинна визнавати важли-
вий внесок, внесений творчими працівниками в під-
вищення якості життя, зміцнення самобутності і ку-
льтурний розвиток суспільства. 

[173] 
– затверджує Положення про порядок проведення архітектурних та містобудів-
них конкурсів (ст. 6); 
– визначає порядок затвердження проектів об'єктів архітектури, які споруджують-
ся із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підпри-
ємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (ст. 
7); 
– установлює Порядок проведення авторського і технічного  наглядів під час бу-
дівництва об'єкта архітектури (ст. 11); 
– визначає порядок ліцензування господарської діяльності,  пов'язаної із створен-
ням об'єктів архітектури (ст. 17); 
– встановлює Перелік видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів ар-
хітектури, відповідальні виконавці   яких проходять професійну атестацію, і поря-
док професійної атестації (ст. 17). 

 

[160] 
– здійснює передбачені ст. 9 ЗУ [160] повноваження, а саме: здійснює державне 
управління та забезпечує реалізацію державної політики в галузі туризму; розроб-
ляє та затверджує програми розвитку туризму в Україні і фінансує їх виконання 
відповідно до бюджетного законодавства; приймає нормативно-правові акти, що 
регулюють відносини в галузі туристичної діяльності; забезпечує раціональне ви-
користання туристичних ресурсів і вжиття заходів для їх збереження; сприяє роз-
витку туристичної індустрії та створенню ефективної туристичної інфраструкту-
ри; вживає заходів щодо забезпечення безпеки туристів, захисту їх прав, інтересів 
і власності; організовує та забезпечує реалізацію державної інвестиційної політи-
ки в галузі туристичної діяльності; готує та подає на розгляд ВРУ як складову час-
тину проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік пропози-
ції щодо обсягів бюджетних коштів для фінансової підтримки проектів і програм з 
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розвитку туризму; інформує ВРУ про виконання  програми розвитку туризму в 
Україні; визначає порядок організації рятувальних команд і порядок вжиття ряту-
вальних заходів; створює державну систему наукового забезпечення в галузі тури-
стичної діяльності; здійснює міжнародне співробітництво в галузі туризму; вирі-
шує інші питання, віднесені Конституцією та законами України до його повнова-
жень (ст. 9). 

[180] 
– затверджує Положення про ведення Державного реєстру документів страхово-
го фонду документації (ст. 13); 
– здійснює передбачені ст. 21 ЗУ [180] повноваження, а саме: подає до ВРУ про-
позиції щодо бюджетних асигнувань для створення, функціонування та розвитку 
державної системи страхового фонду документації; визначає порядок фінансуван-
ня робіт з формування, ведення та використання страхового фонду документації 
України; затверджує положення та приймає нормативно-правові акти, які визна-
чають і регламентують формування, ведення та використання страхового фонду 
документації України, галузевих та обласних (регіональних) страхових фондів 
документації; здійснює контроль за створенням та функціонуванням державної 
системи страхового фонду документації (ст. 21);  
– визначає порядок надання платних послуг суб'єктів державної системи страхо-
вого фонду документації (ст. 25). 

 

[179] 
– визначає порядок формування, встановлення та затвердження державних соціа-
льних стандартів (ст. 5); 
– визначає порядок проведення моніторингу застосування державних соціальних 
стандартів і нормативів та його фінансового забезпечення (ст. 24). 

 

[150] 
– встановлює порядок відшкодування втрат, завданих внаслідок обмеження (об-
тяження) на використання земельної ділянки або її частини в межах природно-
заповідного фонду (ст. 7); 
– визначає порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресур-
сів і встановлення лімітів на їх використання у межах територій та об'єктів приро-
дно-заповідного фонду загальнодержавного значення  (ст. 9-1); 
– затверджує Положення про службу державної охорони природно-заповідного 
фонду України (ст. 60); 
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– визначає порядок діяльності служби державної охорони природно-заповідного 
фонду України (ст. 61); 
– визначає порядок здійснення державного контролю за додержанням режиму 
територій та об'єктів природно-заповідного фонду (ст. 62); 
– затверджує порядок визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок порушен-
ня законодавства про природно-заповідний фонд (ст. 65). 

[155] 
– затверджує порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які 
стосуються права автора на твір (ч. 5 ст. 11); 
– регулює особливості виплат авторської винагороди відповідно до закону. 

[26] 
Умови [обмеження авторських прав] ні в якому разі 
не можуть зачіпати ні немайнових прав автора, ні на-
лежного автору  права на одержання справедливої 
винагороди, що встановлюється, при відсутності зго-
ди, компетентним органом (ч. 2 ст. 11bis). 

[23] 
Якщо фонограма, опублікована в комерційних цілях, 
або відтворення такої фонограми використовується 
безпосередньо для телерадіопередачі або для будь-
якого публічного сповіщення, разова справедлива 
винагорода виплачується користувачем виконавцям 
або виробникам фонограм, або їм обом. За відсутності 
угоди між цими сторонами умови розподілу цієї ви-
нагороди можуть визначатися національним законо-
давством (ст. 12) 

[163] 
– забезпечує проведення державної політики у видавничій справі, спрямовує і ко-
ординує роботу міністерств та інших органів виконавчої влади у цій сфері (ст. 5); 
– встановлює порядок внесення суб’єктів видавничої справи до Державного ре-
єстру (ст. 12); 
– встановлює порядок подачі державної статистичної звітності про вивезення за 
межі України і ввезення видавничої продукції в Україну (ст. 26); 
– затверджує порядок формування державного замовлення на випуск видавничої 
продукції та порядок її розповсюдження (ст. 26). 

 

[154] 
– забезпечує реалізацію державної політики щодо телебачення і радіомовлення, 
спрямовує і координує діяльність міністерств та інших органів виконавчої влади у 

[36] 
Сторони забезпечують свободу самовираження й ін-
формації відповідно до ст. 10 ЄКПЛ, гарантують сво-
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цій сфері (ч. 2 ст. 7). боду прийому й не обмежують ретрансляцію на своїх 
територіях програмних послуг, які відповідають умо-
вам цієї Конвенції (ст. 4). 

[175] 
– визначає порядок ведення Реєстру та надання інформації про видачу контроль-
них марок (ст. 5); 
– встановлює вимоги до місць спеціалізованої роздрібної торгівлі примірниками 
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних та 
правила такої торгівлі (ст. 10). 

 

[153] 
– визначає заходи, спрямовані на забезпечення економічної  підтримки діяльності 
друкованих засобів масової інформації (ст. 2); 
– затверджує зразок свідоцтва про державну реєстрацію  друкованого засобу ма-
сової інформації (ст. 17). 

 

[176] 
– здійснює державне управління у сфері користування радіочастотним ресурсом 
України (ст. 9); 
– здійснює передбачені ст. 10 ЗУ [176] повноваження, а саме: затверджує Націо-
нальну таблицю розподілу смуг радіочастот і План використання радіочастотного 
ресурсу України; координує діяльність центральних органів виконавчої влади що-
до управління і користування радіочастотним ресурсом України; забезпечує здій-
снення конверсії радіочастотного ресурсу України в обсягах та в терміни, перед-
бачені Планом використання радіочастотного ресурсу України; встановлює розмі-
ри плати за видачу, переоформлення, продовження терміну, видачу дубліката лі-
цензій на користування радіочастотним ресурсом України (ст. 10). 

 

[182] 
– затверджує порядок надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазе-
рних систем зчитування, матриць (ч. 1 ст. 4); 
– визначає повноваження державних інспекторів з питань  інтелектуальної влас-
ності, порядок проведення ними перевірок (ч. 1 ст. 6); 
– визначає порядок застосування спеціальних заходів стосовно припинення пору-
шень вимог до виробництва, експорту/імпорту дисків для лазерних систем зчиту-
вання, матриць  (ч. 3 ст. 9) 
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Додаток Б.33 

Перелік ЦОВВ, інших державних органів, відповідальних за виконання 

зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях 

щодо сфери культури [250] 
 

Міжнародні організації та їх ор-
гани 

Центральні органи виконавчої 
влади, інші державні органи 

1. Організація Об'єднаних Націй 
(ООН) та її головні органи:  

 

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) 

 

Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, Мін'юст, МЗС, 
МОЗ, МВС, Держмолодьспорт, ДПтС, Держслужба 
соцзахворювань за участю Уповноваженого ВРУ з 
прав людини 

Комісія ООН з права міжнародної 
торгівлі (ЮНСІТРАЛ) 

Мін'юст, Мінекономрозвитку, МЗС  

Комітет з економічних, соціальних та 
культурних прав 

Мінсоцполітики, Мін'юст, МЗС, МВС, Мінекономро-
звитку, Мінкультури, МОЗ, МОНмолодьспорт, МНС, 
Держпраці за участю Уповноваженого ВРУ з прав 
людини 

Комітет з ліквідації дискримінації 
щодо жінок 

Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, Мін'юст, МВС, 
Міноборони, МЗС, Держстат, Держпраці, Держмоло-
дьспорт за участю Уповноваженого ВРУ з прав лю-
дини 

Комітет з ліквідації расової дискри-
мінації 

Мінкультури, Мін'юст, МВС, МЗС, Держкомтелера-
діо, МОНмолодьспорт за участю Генеральної проку-
ратури України та Уповноваженого ВРУ з прав лю-
дини  

Комітет з питань інформації МЗС, Держінформнауки, Держкомтелерадіо  
Комітет з прав дитини 

 

Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, Мін'юст, МЗС, 
МОЗ, МВС, Міноборони, Держмолодьспорт, Держ-
праці за участю Уповноваженого ВРУ з прав людини  

Комітет з прав інвалідів 

 

Мінсоцполітики, Мін'юст, МОЗ, Мінрегіон, Держко-
мтелерадіо, Мінінфраструктури, Державна служба з 
питань інвалідів та ветеранів, МЗС за участю Упов-
новаженого ВРУ з прав людини  

Комітет з прав людини 

 

Мін'юст, МЗС, МВС, МОЗ, МОНмолодьспорт, Мін-
соцполітики, Мінкультури, ДПтС, Міноборони, 
Держкомтелерадіо, Держпраці за участю Генеральної 
прокуратури України та Уповноваженого ВРУ з прав 
людини 

Комітет проти катувань 

 

Мін'юст, ДПтС, МВС, Міноборони, МОНмолодьс-
порт, МОЗ, Мінкультури, Адміністрація Держприко-
рдонслужби, Держмолодьспорт, МЗС за участю Ге-
неральної прокуратури України та Уповноваженого 
ВРУ з прав людини 

Конференція ООН з питань торгівлі 
та розвитку (ЮНКТАД)  

Мінекономрозвитку, МЗС, Антимонопольний комі-
тет, Мін'юст, Держінвестпроект  

Програма ООН з навколишнього се-
редовища (ЮНЕП)  

Мінприроди, МЗС 

Програма ООН з населених пунктів – 
Хабітат 

Мінрегіон, МЗС, Мінприроди 
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Програма розвитку ООН (ПРООН) 

 

Мінекономрозвитку, МЗС, Мінприроди, МОНмоло-
дьспорт, Мінсоцполітики, Держмолодьспорт, Держі-
нвестпроект, Держслужба соцзахворювань 

Рада ООН з прав людини 

 

МЗС, Мін'юст, МОНмолодьспорт, МВС, Мінкульту-
ри, Мінсоцполітики, Міноборони, Мінрегіон, Держ-
комтелерадіо, МОЗ, Держмолодьспорт, ДМС, Адмі-
ністрація Держприкордонслужби, ДПтС, Держстат, 
Держпраці, СБУ за участю Генеральної прокуратури 
України та Уповноваженого ВРУ з прав людини  

Допоміжні органи Економічної і Со-
ціальної Ради (ЕКОСОР) та органи, 
пов'язані з ЕКОСОР: 

 

 
Комісія із становища жінок Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, Мін'юст, МЗС, 

Держмолодьспорт, Держпраці, МВС 
Комісія з народонаселення та розвит-
ку 

Держстат, МЗС, Мінсоцполітики, Мін'юст, МОНмо-
лодьспорт, Держмолодьспорт  

Комісія з науки і техніки з метою 
розвитку  

Держінформнауки, МЗС, МОНмолодьспорт 

Комісія соціального розвитку Мінсоцполітики, МЗС, МОНмолодьспорт, Держмо-
лодьспорт 

Комісія сталого розвитку  Мінприроди, МЗС, Агентство держмайна, Мінеконо-
мрозвитку 

Форум ООН з лісів  Держлісагентство, Мінагрополітики, МЗС  
Група експертів ООН з географічних 
назв 

Мінагрополітики 

Європейська економічна комісія 
(ЄЕК ООН):  

 

допоміжні органи ЄЕК ООН:   
– Комітет з екологічної політики Мінприроди 
– Комітет з житлового господарства 
та землекористування 

Мінрегіон, Держземагентство 

2. Спеціалізовані установи ООН та 
інші автономні міжурядові організа-
ції системи ООН: 

 

Всесвітній поштовий союз (ВПС) Адміністрація Державної служби спеціального зв'яз-
ку та захисту інформації, НКРЗ, МЗС 

Всесвітня організація інтелектуальної 
власності (ВОІВ)  

|Державна служба інтелектуальної власності, МОН-
молодьспорт, МЗС, Антимонопольний комітет 

Всесвітня туристична організація 
(ВТО) 

Мінінфраструктури, Держтуризмкурорт, МЗС 

Міжнародна організація праці (МОП) 

 

Мінсоцполітики, МЗС, Мін'юст, Мінінфраструктури, 
МОНмолодьспорт, Держпраці, Державна служба з 
питань інвалідів та ветеранів, Держгірпромнагляд за 
участю Уповноваженого ВРУ з прав людини 

Міжнародний союз електрозв'язку  Адміністрація Державної служби(МСЕ) 
Організація Об'єднаних Націй з пи-
тань науки, освіти і культури 
(ЮНЕСКО)  

Національна комісія у справах ЮНЕСКО, МЗС, МО-
Нмолодьспорт, Мінкультури, Держінформнауки 

3. Міжнародні організації, що не вхо-
дять до системи ООН: 

 

Всесвітня митна організація  Держмитслужба, МЗС 
Робоча група з питань охорони на-
вколишнього середовища 

Мінприроди 
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Міжнародна організація криміналь-
ної поліції (Інтерпол)  

МВС, ДСКН, Адміністрація Держприкордонслужби 

Міжнародна рада архівів Укрдержархів 
Міжнародний центр наукової та тех-
нічної інформації (МЦНТІ) 

МОНмолодьспорт, Держінформнауки 

Організація за демократію та еконо-
мічний розвиток - ГУАМ та її основні 
органи: 

 

галузеві робочі групи ГУАМ:   
– Робоча група з питань культури, 
освіти і науки 

МОНмолодьспорт, Мінкультури, Держінформнауки 

– Робоча група з питань туризму Мінінфраструктури, Держтуризмкурорт 
Організація з безпеки і співробітниц-
тва в Європі (ОБСЄ) та її основні 
органи: 

 

Бюро ОБСЄ з демократичних інсти-
тутів та прав людини  

Мін'юст, МВС, МОНмолодьспорт, Мінкультури, 
МЗС 

Верховний комісар ОБСЄ у справах 
національних меншин 

Мінкультури, Мін'юст, МОНмолодьспорт, МЗС, 
МВС за участю Уповноваженого ВРУ з прав людини 

Представник ОБСЄ з питань свободи 
засобів масової інформації  

Держкомтелерадіо, МЗС 

Рада Європи (РЄ):  МЗС 
Європейська комісія проти расизму 
та нетерпимості 

Мінкультури, Мін'юст, МОН, МВС, МЗС за участю 
Уповноваженого ВРУ з прав людини 

Європейський суд з прав людини;   

Комісар РЄ з прав людини 

Мін'юст, МВС, МЗС 

Комітет експертів Європейської хар-
тії регіональних мов або мов меншин 

Мінкультури, МОНмолодьспорт, Держкомтелерадіо, 
Мін'юст, МЗС за участю Уповноваженого ВРУ з прав 
людини 

Консультативний комітет Рамкової 
конвенції про захист національних 
меншин 

Мінкультури, Мін'юст, МОНмолодьспорт, Держком-
телерадіо, МВС, МЗС за участю Уповноваженого 
ВРУ з прав людини  

Світова організація торгівлі (СОТ) 

 

Мінекономрозвитку, МЗС, Мінагрополітики, Мінфін, 
Агентство держмайна, Держветфітослужба, Держ-
споживінспекція 

Центральноєвропейська ініціатива 

 

МЗС, Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, Мінку-
льтури, МОНмолодьспорт, Мінприроди, Міненерго-
вугілля, Мінсоцполітики, Мінінфраструктури, Держ-
туризмкурорт,Держкомтелерадіо, Нацдержслужба 

4. Конвенційні органи:  
Зустріч Сторін Конвенції про доступ 
до інформації, участь громадськості в 
процесі прийняття рішень та доступ 
до правосуддя з питань, що стосу-
ються довкілля (Орхуська конвенція) 

Мінприроди, Мін'юст, МЗС за участю Уповноваже-
ного ВРУ з прав людини  
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Додаток Б.34 

Повноваження ЦОВВ у сфері культури (крім Мінкультури) 
 

№ 
п/п 

Орган вла-
ди 

Статус органу, 
сфера культури 

Нормати-
вні акти 

Права, 
що 

забезпеч. 
(дод. 
Б.11) 

1. Державна 
архівна 
служба 
України 

(Укрдержар-
хів) 

ЦОВВ який реалізує державну політику у 
сфері архівної справи, діловодства та ство-
рення і функціонування державної системи 
страхового фонду документації, здійснює мі-
жгалузеву координацію з питань, що належать 
до його компетенції, а також організацію про-
ведення науково-дослідних робіт у сфері архі-
вної справи, документознавства, археографії, 
формування та зберігання страхового фонду 
документації 

ЗУ [156], 
ст. 24; 

Положення 
[263] 

а, d, g, h, j, 
l 

2. Державний 
комітет те-
лебачення та 
радіомов-
лення Укра-

їни 
(Держкомте-
лерадіо) 

Державний комітет телебачення і радіомов-
лення України (Держкомтелерадіо) є центра-
льним органом виконавчої влади із спеціаль-
ним статусом, діяльність якого спрямовується 
і координується КМУ. Держкомтелерадіо є 
головним органом у системі центральних ор-
ганів виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання та реалізує державну політику у сфері 
телебачення і радіомовлення, інформаційній 
та видавничій сфері. Основними завданнями 
Держкомтелерадіо є забезпечення формуван-
ня та реалізація державної політики у сфері 
телебачення і радіомовлення, інформаційній 
та видавничій сфері 

Положення 
[260, 344] 

а, d, f, g, k 

3. Національна 
рада України 
з питань 

телебачення 
і радіомов-
лення 

Національна рада є конституційним, постійно 
діючим колегіальним органом, метою діяль-
ності якого є нагляд за дотриманням законів 
України у сфері телерадіомовлення, а також 
здійснення регуляторних повноважень, пе-
редбачених цими законами. 
Національна рада виконує повноваження що-
до зобов’язань України по Європейській кон-
венції про транскордонне телебачення [36] 

ЗУ [166], 
ст. 1, ч. 1; 

[197] 

а, d, k 

4. Державне 
агентство 
України з 
питань кіно 
(Держкіно) 

Державне агентство України з питань кіно 
(Держкіно) є ЦОВВ, діяльність якого спрямо-
вується і координується КМУ через Міністра 
культури і який реалізує державну політику у 
сфері кінематографії. Основними завданнями 
Держкіно є: 1) реалізація державної політики 
у сфері кінематографії; 2) внесення на розгляд 
Міністра культури пропозицій щодо забезпе-
чення формування державної політики у сфері 
кінематографії; 3) здійснення державного на-
гляду (контролю) у сфері кінематографії. 

Положення 
[259] 

а, f, g, k 

5. Міністерство ЦОВВ, головний орган у системі центральних ЗУ: а, d, і, j, m 
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освіти і нау-
ки України 

(МОН) 

органів виконавчої влади із забезпечення реа-
лізації державної політики у сфері освіти, на-
укової, науково-технічної, інноваційної діяль-
ності та інтелектуальної власності 

[148, 155, 
175, 178, 
182, 206] 

6. Міністерство 
регіонально-
го розвитку, 
будівництва 
та житлово-
комунально-
го господар-
ства України 
(Мінрегіон) 

 

Мінрегіон є головним органом у системі 
ЦОВВ, що забезпечує формування та реалізує 
державну регіональну політику, державну 
житлову політику і політику у сфері будівни-
цтва, архітектури, містобудування, житлово-
комунального господарства, а також забезпе-
чує формування державної політики у сфері 
архітектурно-будівель-ного контролю та на-
гляду, контролю у сфері житлово-
комунального господарства, у сфері інформа-
тизації, електронного урядування, формуван-
ня і використання національних електронних 
інформаційних ресурсів, розвитку інформа-
ційного суспільства, у сфері ефективного ви-
користання паливно-енергетичних ресурсів, 
енергозбереження, відновлюваних джерел 
енергії та альтернативних видів палива, у 
сфері топографо-геодезичної і картографічної 
діяльності, у сфері земельних відносин, зем-
леустрою, охорони земель (крім використання 
та охорони земель сільськогосподарського 
призначення), а також з питань Державного 
земельного кадастру і з питань відновлення 
Донецької та Луганської областей (Донбасу). 

ЗУ [173]; 
Положення 

[257] 
 

а, d, f, h, і 

7. Міністерство 
юстиції 
України 

(Мінюст) 

ЦОВВ, головний орган у системі центральних 
органів виконавчої влади із забезпечення реа-
лізації державної правової політики, зокрема, 
здійснює відповідно до законодавства держа-
вну реєстрацію друкованих засобів масової 
інформації та інформаційних агентств як су-
б'єктів інформаційної діяльності, легалізація 
благодійних організацій і об’єднань громадян 
(творчі спілки, національно культурні товари-
ства, фонди, асоціації) 

ЗУ: 
[153, 158, 

165] 
Постанови 
[242, 248] 
Положення 
[258, п. 22] 

 

а, d, е, і 

8. Рада Мініст-
рів АРК 

 

Рада міністрів АРК як орган виконавчої влади 
АРК самостійно здійснює виконавчі функції і 
повноваження з питань, віднесених до відання 
АРК Конституцією України, Конституцією 
АРК і законами України, зокрема: організація 
та розвиток освіти, науки, культури, мистецт-
ва, охорони пам’яток історії та культури; ор-
ганізація і розвиток курортно-рекреаційної 
сфери і туризму; поліграфії та видавничої 
справи; міжнаціональних відносин 

ЗУ [170], 
ст. 35 

е, f, g, h 

9. Національна 
поліція 

а) адміністративний нагляд міліції за дотри-
манням законодавства в галузі прав інтелек-
туальної власності; обігу фільмокопій і публі-
чного показу фільмів; створення та розповсю-
дження продукції порнографічного характеру; 
б) реалізація компетенції у сфері боротьбі зі 

КУпАП 
(ст.ст. 51-2, 
92, 164-6 – 

164-9, 
212-6), 
ЗУ [208], 

g, h, і, k, l 
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злочинністю в галузі культури; в) складання 
протоколів про адміністративні правопору-
шення в галузі культури; г) охорона найваж-
ливіших об’єктів культури, розробка заходів 
щодо забезпечення збереження культурних 
цінностей та недопущення незаконного виве-
зення їх за кордон, взаємодія в цих сферах з 
Інтерполом (див. також підрозділ 4.3 цієї ро-
боти) 

ЗУ [182],  
ст. 9-1, 
ЗУ [186], 
ст. 15, 

Указ [216], 
Постанови 
КМУ [240, 

243], 
Накази 

[267, 268, 
270, 271, 

272] 
10. МДА МДА в межах відповідної адміністративно-

територіальної одиниці забезпечують: 3) ви-
конання державних і регіональних програм 
соціально-економічного та культурного роз-
витку (ст. 2). 
До відання МДА у межах і формах, визначе-
них Конституцією і законами України, нале-
жить вирішення питань: 6) нау-ки, освіти, 
культури… (ст. 13) 
МДА в межах, визначених Конституцією і 
законами України, здійснюють на відповідних 
територіях державний контроль за: 4) охоро-
ною пам'яток історії та культури, збережен-
ням житлового фонду; 9) додержанням зако-
нодавства з питань…  культури… (ст. 16)  
МДА: 4) здійснює фінансування підприємств, 
установ та організацій освіти, культури (ст. 
18) 
МДА: 4) організовує охорону, реставрацію та 
використання пам'яток архітектури і містобу-
дування, палацово-паркових, паркових та іс-
торико-культурних ландшафтів; 6) погоджує 
документацію із землеустрою у випадках та 
порядку, визначених [законодавством], щодо 
відповідності зазначеної документації законо-
давству у сфері містобудування та архітекту-
ри, охорони культурної спадщини (ст. 20) 
МДА: 4) вживає заходів до збереження мережі 
закладів… культури…  розробляє прогнози її 
розвитку, враховує їх при розробці проектів 
програм соціально-економічного розвитку; 7) 
забезпечує виконання законодавства щодо 
всебічного розвитку та функціонування украї-
нської мови як державної в усіх сферах суспі-
льного життя, створення умов для розвитку та 
використання мов інших національностей; 9) 
сприяє роботі творчих спілок, національно-
культурних товариств, фондів, асоціацій… 
(ст. 22).  

ЗУ [171] d, е, f, g, h, 
j 
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Додаток Б.35 

Правові позиції Верховних Судів демократичних країн 

з приводу важливості свободи слова (свободи вираження поглядів) 
 

№ 
п/п 

Країна, 
суд 

Зміст правової позиції Джерело 

1. Верховний 
Суд 
США 

Усі ідеї, які мають навіть найменшу соціальну значимість 
– неортодоксальні ідеї, суперечливі ідеї, навіть ідеї, які 
ненависні переважній більшості – мають повний захист 
гарантій Першої поправки (all ideas having even the 
slightest redeeming social importance – unorthodox ideas, 
controversial ideas, even ideas hateful to the prevailing 
climate of opinion – have the full protection of the [First 
Amendment] guaranties), крім окремих суворо регламенто-
ваних випадків 
(справа «Roth v. United States», рішення від 24.06.1957 р.) 

[810] 

2. Верховний 
Суд 

Канади 

Теорія свободи вираження… означає спосіб життя, який 
через заохочення терпимості, скептицизму, розумності та 
ініціативи дозволить людини повністю реалізувати її по-
тенціал. Вона унеможливлює альтернативу цьому – тира-
нічне, конформістське, ірраціональне та застигле суспіль-
ство 
(справа «Attorney-General of Quebek v. Irwin Toy») 

[1013, с. 
414] 

3. Верховний 
Суд 

Австралії 

Австралійська конституція, безперечно, визнає́ «свободу 
комунікації» (freedom of communication) щодо питань, які 
стосуються управління країною: «свобода комунікації з 
питань урядування та політики є невід’ємним елемен-
том… представницького уряду… якщо ця свобода має 
ефективно слугувати цілям представницького урядування, 
вона не може бути обмежена лише періодом виборів… 
(справа «Lange v. Australian Broadcasting Corporation») 

[1013, с. 
418-419] 

4. Верховний 
Суд 
Японії 

Немає необхідності докладно зупинятися на тому факті, 
що свобода зборів та асоціацій, а також свобода виражен-
ня поглядів, преси та всіх інших форм вираження… нале-
жить до вічних та непорушних прав, основних прав лю-
дини, і що абсолютна гарантія таких прав є одним з осно-
воположних правил і характеристик демократичної форми 
урядування, які відрізняють демократію від тоталітаризму 
(справа «Metropolitan Orfinance») 

[1013, с. 
419] 

5. Верховний 
Суд 

Ізраїлю 

свобода вираження поглядів тісно пов’язана з демократи-
чним процесом. Вона виступає не тільки як засіб чи ін-
струмент, але й як мета сама по собі. Свобода вираження 
є одним з найголовніших прав і разом з подібним правом 
на свободу совісті становить передумову для реалізації 
практично усіх інших свобод. Найвища цінність, що міс-
титься у свободі вираження поглядів, залишається постій-
ною та незмінною 

[1013, с. 
423] 
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Додаток Б.36 

Положення Конституцій демократичних країн 

щодо свободи слова та думок (свободи вираження поглядів) 
 

№ 
п/п 

Країна, акт Зміст правової позиції Джерело 

1. Білль про 
права 1789-

1791 рр., По-
правка 1 до 
Конституції 

США 

Конгрес не має видавати закони, що встановлюють 
будь-яку релігію або забороняють вільне віросповідан-
ня, або обмежують свободу слова чи друку чи право 
народу мирно збиратися та звертатися до Уряду з пети-
ціями про задоволення скарг 

[614, с. 
30] 

2. Французька 
Декларація 
прав людини 
і громадяни-
на (ст. 11), 
складова 

Конституції 
Франції 

Вільне повідомлення іншим думок є одне з дорогоцін-
них прав людини; тому кожен громадянин може вільно 
висловлюватися, писати, друкувати, несучи відповіда-
льність за зловживання цією свободою у випадках, 
встановлених законом 

[614, с. 
103] 

3. Конституція 
ФРН 
(ст. 5) 

1. Кожен має право вільно висловлювати і поширювати 
свою думку усно, письмово і за допомогою зображень і 
безперешкодно черпати знання із загальнодоступних 
джерел. Свобода друку і інформації через радіо і кіно 
гарантується. Цензури не існує. 
2. Межі цих прав встановлюються приписами загальних 
законів про охорону молоді та правом на честь особис-
тості. 
3. Мистецтво та наука, дослідження та викладання віль-
ні. Свобода викладання не звільняє від вірності Консти-
туції 

[614, с. 
154] 

4. Конституція 
Італії 

(ст. 21) 

Усі мають право висловлювати свої думки усно, пись-
мово та будь-яким іншим способом їх поширення. ЗМІ 
не можуть підлягати дозволу чи цензурі 
Забороняються друковані твори, видовища та різномані-
тні маніфестації, що суперечать добрим звичаям. 
Закон установлює заходи, що забезпечують запобігання 
та припинення відповідних правопорушень 

[614, с. 
247-248] 

4. Конституція 
Японії 
(ст. 21) 

Гарантується свобода зборів та об’єднань, а також сво-
бода слова, друку і усіх інших форм висловлювання ду-
мок. Жодна цезура не допускається 

[614, с. 
295] 

5. Канадська 
Хартія прав і 

свобод 
(частина 1 
Конститу-
ційного 

акту1982 р.), 
(ст. 2) 

Кожному належать наступні основні свободи: 
а) свобода совісті та віросповідання; 
b) свобода думки, переконань, думки і самовираження, 
включаючи свободу друку та інших засобів комунікації; 
c) свобода зібрань з мірними цілями$ 
d) свобода асоціацій. 
 

[614, с. 
318] 
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Додаток Б.37 
Позиція Європейського суду з прав людини щодо свободи самовираження 

 

№ 
п/п 

Рішення, 
джерело 

Сутність позиції 

1. від 
24.05.1988 
р.у справі 

«Мюллер та 
ін. проти 

Швейцарії», 
[1013, с. 
458-459] 

Стаття 10 не зазначає, що свобода мистецького вираження належить до 
сфери її дії; але, з іншого боку, вона не розмежовує різні форми вираження 
поглядів. Всі, хто постав перед Судом, визнали, що вона включає свободу 
мистецького вираження – особливо у межах свободи отримувати й поши-
рювати інформацію та ідеї, – що дає можливість брати участь у публічному 
обміні культурною, політичною та соціальною інформацією та різноманіт-
ними ідеями. Підтвердженням того, що це тлумачення є правильним, може 
бути друге речення ч. 1 ст. 10 ЄКПЛ, яке згадує радіомовлення, телебачен-
ня чи кінематографічні підприємства, засоби масової інформації, діяльність 
яких поширюється і на сферу мистецтва. Підтвердження того, що концеп-
ція свободи вираження поглядів включає в себе мистецьке вираження, мо-
же бути також ч. 2 ст. 19 Міжнародного пакту про громадянські та полі-
тичні права, яка прямо відносить до права на свободу вираження поглядів 
інформацію та ідеї «у формі мистецтва… 
Ті, хто створює, представляє, розповсюджує чи виставляє мистецькі витво-
ри, сприяють обміну ідеями та думками, що є важливим для демократично-
го суспільства. Звідси обов'язком держави є не обмежувати надмірно їхню 
свободу вираження поглядів… 
Митці та інші, хто поширює свої витвори, напевно не мають імунітету від 
можливих обмежень, як це передбачено у ч. 2 ст. 10 ЄКПЛ. Той, хто вико-
ристовує свою свободу вираження поглядів, бере на себе, відповідно з ви-
кладеними в цій частині поняттями «обов’язки й відповідальність»; їхній 
обсяг залежатиме від ситуації та засобів, що використовуються. 
Джерело: 
http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Muller_and_Others_v_Switzerland_24_
05_1988.pdf 

2. від 
29.03.2005 р. 
у справі 

«"Українсь-
ка Прес-
Група" 
проти 

України», 
п.п. 39, 42, 
67, 68, 69 

[1013, с. 457; 
1114] 

39. Суд нагадує, що відповідно ч. 2 ст. 10 ЄКПЛ, сфера для обмеження 
політичних висловлювань чи дебатів щодо питань, які становлять загаль-
ний інтерес, є дуже малою... Крім того, межа допустимої критики  щодо 
політика, який виступає у своїй публічній якості, є ширшою, ніж щодо 
приватної особи. На відміну від останнього, перший неминуче та  свідомо 
відкриває кожне своє слово та вчинок для ретельної уваги журналістів та 
всього суспільства і тому має виявляти більшу терпимість. 
42…навіть якщо висловлення є оціночним судженням, пропорційність 
втручання має залежати від того, чи існує достатній фактичний базис  для 
оспорюваного висловлювання. Залежно від обставин конкретної   справи, 
висловлювання, яке є оціночним судженням, може бути перебільшеним за 
відсутності будь-якого фактичного підґрунтя. 
67. Суд вважає, що публікації містили критику двох політиків, яка була 
викладена жорсткою, полемічною, саркастичною мовою. Немає сумніву, 
що для позивачів вони були образливими і навіть шокуючими. Проте, оби-
раючи свою професію, вони залишили себе відкритими для суворої крити-
ки і пильного нагляду; це той тягар, який політики мають прийняти в демо-
кратичному суспільстві. 
68. Беручи до уваги відповідні тексти в цілому і зважуючи конфліктні інте-
реси, Суд знаходить, що українські суди перейшли межу розсуду, надану 
національним органам ЄКПЛ. Визнання заявника винним у наклепі було 
вочевидь непропорційним меті, що переслідувалась. 
69. Суд доходить висновку, що оскаржуване втручання не відповідало на-
гальній суспільній необхідності, яка б переважувала інтерес суспільства у 
законній політичній дискусії щодо передвиборчої кампанії та політичних 
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фігур, залучених до неї. Крім того, стандарти, що застосовувалися україн-
ськими судами в цій справі, не узгоджувалися з принципами, зазначеними 
у ст. 10, а пояснення, які використовувалися для виправдання втручання, не 
можуть вважатися «достатніми». 
70. Відповідно, мало місце порушення ст. 10. 

3. 
 

від 
06.09.2005 р. 
у справі 
«Салов 
проти 

України», 
п.п. 104, 
113, 114 

[405] 

104. Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ сфера для обмеження полі-
тичних висловлювань чи дебатів щодо питань, які становлять загальний 
інтерес, є дуже малою відповідно до ч. 2 ст. 10 ЄКПЛ.  Ця свобода підпадає 
під обмеження, викладені у ч. 2 ст. 10 ЄКПЛ,  які, проте, мають тлумачити-
ся однозначно. Необхідність будь-якого обмеження має бути переконливо 
встановлена. 
113. [Спірне] твердження не було підготовлено або опубліковано самим 
заявником – він просто посилався на нього в розмовах з іншими особами як 
на особисту оцінку фактичної інформації, вірогідність якої викликала в 
нього сумнів. Національні суди не довели того, що він навмисне намагався 
ввести в оману інших виборців і перешкодити їм у здійсненні ними своїх 
виборчих прав на президентських виборах 1999 р. Більш того, сама по собі 
ст. 10 ЄКПЛ не забороняє обговорення або поширення отриманої інформа-
ції, навіть якщо виникають серйозні сумніви щодо її вірогідності. Якби це 
було не так, то це означало б, що люди були б позбавлені права виражати 
свої погляди і думки про заяви, зроблені у ЗМІ, що накладало б необґрун-
товані обмеження на свободу вираження поглядів, гарантовану ст. 10 
ЄКПЛ. 
114. Суд відзначає, що, відповідно до тверджень заявника, під час  обгово-
рення цієї інформації з іншими людьми він не знав, чи була вона правдива 
або помилкова. За його твердженнями, він прагнув її перевірити. Більше 
того, вплив інформації, що містилася в газеті,  був незначним, оскільки 
заявник мав лише вісім екземплярів сфальсифікованої газети «Голос  Укра-
їни», і він розповідав про неї  тільки обмеженому колу осіб. Цей факт наці-
ональні суди мали б взяти до уваги… Розглядаючи справу заявника, націо-
нальні суди  також мали б враховувати право на свободу вираження погля-
дів та обговорення інформації, гарантоване ст. 10 ЄКПЛ, зважаючи на кон-
кретні обставини президентських виборів.  
Мало місце порушення ст. 10 ЄКПЛ. 
Джерело: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/980_428 

4. від 
10.08.2006 р. 
у справі 
«Ляшко 
проти 

України», 
п.п. 49, 54-

58  
[405] 

49. У першій статті заявник опікувався ставленням нового Прем'єр-міністра 
до вільної преси, а друга – це продовження попередньої. Як зазначається в 
третій статті, вона була присвячена «корупції в Одеському обласному  
управлінні  внутрішніх  справ» з продовженням цієї  теми в четвертій. Суд 
не бачить підстав сумніватися в цих намірах.  Зокрема, відсутні докази 
того, що заявник якимось чином упереджено  ставився до осіб,  про яких 
ідеться в цих статтях.  
54. Суд також зазначає, що немає фактичних елементів, які б доводили, що 
статті зумовлені навмисним наміром завдати шкоди репутації відповідних 
осіб чи органів внутрішніх справ загалом. 
55. Загалом заявник підсумував те, що було сказано іншими, чи те, що було 
логічно виведено з подій, що безсумнівно мали місце. Оскільки  від заяв-
ника вимагалось довести достовірність своїх тверджень, він, на думку Су-
ду, зіткнувся з надмірним, якщо не неможливим, завданням. 
56. Суд визнає́, що всі чотири статті було викладено в надзвичайно  жорст-
ких термінах. Проте, з огляду на той факт, що вони були написані з питань 
серйозного суспільного інтересу та стосувалися публічних   осіб та політи-
ків, Суд вважає, що застосована термінологія не може вважатися надмір-
ною. 
57. Суд вважає, що звинувачення заявника та покарання у вигляді  двох 
років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з 
виконанням організаційно-розпорядчих функцій у засобах  масової інфор-
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мації, строком на 2 роки, призначене за наслідком судового розгляду, що 
тривав декілька років, могли мати «охолоджувальний ефект» для свободи 
вираження поглядів заявника… 
58. З огляду на вищезазначене, Суд доходить висновку, що обґрунтування, 
надане Урядом, є недостатнім для того, щоб продемонструвати,  що оскар-
жуване втручання було пропорційним переслідуваній законній меті. Отже, 
воно не було «необхідним в демократичному суспільстві». 
Мало місце порушення ст. 10 ЄКПЛ. 
Джерело: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_275 

5. від 
08.10.2009 р. 
у справі 

«Гсел проти 
Швейцарії» 
[355, 357, 

832] 

ЄСПЛ розглянув скаргу на те, що на шляху прямування на «Громадське 
око у Давосі» (захід, організований антиглобалістськими організаціями), 
поліція затримала автобус на в'їзді та перевірила у пасажирів посвідчення 
особи і попри те, що п. Гсел показав поліції своє посвідчення журналіста, 
йому не дозволили потрапити у Давос на тій підставі, що він міг взяти 
участь у несанкціонованій демонстрації та можливих заворушеннях. У Рі-
шенні по цій справі ЄСПЛ вказав, що законодавство Швейцарії не має чіт-
ких правових підстав, аби завадити заявнику потрапити на Форум, а відпо-
відно до швейцарської судової практики поліцейські обмеження не можуть 
застосовуватися органами влади у передбачуваних та повторюваних (типо-
вих) випадках, а тільки у «надзвичайних ситуаціях», аби відвернути «оче-
видну та реальну загрозу». Більше того, відповідно до цієї судової практи-
ки заходи щодо обмеження свободи зборів мають застосовуватися тільки 
до осіб, котрі ініціюють заворушення. А це аж ніяк не стосувалося п. Гсела. 
Отож, компетентні органи не мали повноважень вдаватися до застосування 
поліційного застереження для того, щоб не дозволити заявнику потрапити 
на Форум. Відтак, втручання у свободу вираження поглядів не було перед-
бачено законом, а тому порушувало ст. 10 ЄКПЛ. 

6. від 
07.06.2008 р. 
у справі 

«"Мелтекс 
Лтд." і Мес-
роп Мовсе-

сян 
проти 

Вірменії» 
[355, 357] 

У лютому 2002 р NTRC оголосила конкурси на різні частоти, включаючи 
діапазон, який використовувався заявником. На публічному засіданні в 
квітні 2002 р вона оголосила переможцем іншу компанію без вказівки при-
чин. Компанія-заявник згодом безуспішно подала заявки на участь в кон-
курсах щодо ще семи діапазонів. Хоча вона оскаржила ці рішення в суді, 
вимоги були відхилені на тій підставі, що конкурси проводилися відповід-
но до національного законодавства. 
За наслідками розгляду справи ЄСПЛ дійшов висновку, що відмова NRTC 
у наданні ліцензії компанії-заявнику фактично прирівнюється до втручання 
у його право на свободу поширення інформації та ідей. Хоча Закон про 
мовлення визначив критерії, згідно з якими NTRC була зобов'язана робити 
свій вибір, він прямо не вимагав приводити обґрунтування, так що NTRC 
проводила публічні засідання, але не оголошувала причини своїх рішень. В 
результаті ні компанія-заявник, ні громадськість не були обізнані, на основі 
чого NTRC здійснювала своє право відмови у видачі ліцензії. ЄСПЛ зазна-
чає, що керівні принципи Комітету міністрів РЄ щодо регулювання мов-
лення закликають до відкритого і прозорого застосування правил, що вста-
новлюють процедури ліцензування, і спеціально рекомендують, щоб всі 
рішення, прийняті регулятивним органом, були належним чином обґрунто-
вані. Аналогічним чином ПАРЄ в резолюції від 27.01.2004 р. вирішила, що 
NTRC фактично були надані необмежені дискреційні повноваження в ре-
зультаті «невизначеності закону». На думку ЄСПЛ, процедура, яка не зобо-
в'язувала орган ліцензування вказувати причини свого рішення, не забезпе-
чувала адекватного захисту проти свавільного втручання з боку органів 
державної влади. Таким чином, втручання не відповідає встановленим 
ЄКПЛ. 
Мало місце порушення ст. 10 ЄКПЛ. 
Джерело: http://www.echr.ru/documents/doc/5592522/5592522.htm

7. від 
27.02.2001 р. 

43. Суд нагадує, що навіть якщо твердження становить оціночне судження, 
пропорційність втручання може залежати від того, чи наявна достатня фак-
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у справі 
«Йерузалем 

проти 
Австрії» 
[1013, с. 
451-455] 

тична основа для такого судження.

8. 
 

від 
20.11.2007 р. 
у справі 

«Филипович 
проти 
Сербії», 
п.п. 15-17, 

54, 58 
[354] 

15. Відповідно до офіційного протоколу, на зборах, що пройшли в будівлі 
Муніципалітету Бабушніци 08.03.2001 р., заступник прем'єр-міністра зая-
вив, що метою даного зібрання була «оцінка» діяльності муніципалітету в 
цілому. Він закликав учасників відкрито поділитися своїми «критичними 
поглядами» на цю тему і пояснив, що, при необхідності, Уряд розгляне 
застосування конкретних заходів, спрямованих на вирішення будь-яких 
серйозних проблем. 
16. Протокол відбивав, що Заявник звинуватив мера у тому, що останній 
«був не тою людиною, яка потрібна для такої роботи» і, що «ця... країна 
заслуговувала що-небудь краще». Потім він додав, що у 1996 р., у якості 
податкового інспектора, він виявив «численні порушення» в діяльності 
«Ліски», великої державної компанії, на чолі якої стояв нинішній мер, і, що 
він направляв скаргу для порушення кримінальної справи, де заявлялося 
про те, що мер «позбавив державу 500.000 німецьких марок» у формі дохо-
ду. 
17. Заявник представив Суду згадану скаргу, датовану 24.06.1996 р., а та-
кож три окремих рішення Директорату державних доходів: два з яких від 
22.08.1996 р. й 02.09.1996 р., відповідно, з розпорядженням щодо «Ліски» 
виплатити прострочені податки, а третє – від 25.12.1996 р. з розпоряджен-
ням про штраф компанії за невиплату. 
54. Суд неодноразово підтверджував право на добросовісне поширення 
інформації на теми, що викликають суспільний інтерес, навіть коли ця ін-
формація містить твердження про приватних осіб. Насправді, будучи цін-
ної для всіх, свобода вираження думки особливо важлива для політичних 
партій і їх активних членів 
58. У цьому відношенні Суд, по-перше, зазначає, що Заявник був політи-
ком та виступив при обговоренні соціально важливої теми на закритих 
політичних зборах, на яких заступник прем'єр-міністра закликав всіх учас-
ників, критично висловлюватися про роботу муніципалітету. По-друге, 
об'єктом критики Заявника був мер і директор великої державної компанії, 
тобто публічна фігура. По-третє, цивільні, а також кримінальні суди, при-
йшли до висновку про те, що мер був публічно звинувачений Заявником в 
кримінально-караній «розтраті», до того ж, що обвинувального вироку за 
даним фактом винесено не було. По-четверте, цивільні суди призначили 
компенсацію в розмірі чистого сукупного доходу Заявника за шість попе-
редніх місяців. Нарешті, Заявник явно мав законні підстави вважати, що 
мер міг бути замішаний в ухиленні від сплати податків, і його твердження, 
при всій серйозності, не було абсолютно безпричинним особистим випадом 
на адресу мера. 
Мало місце порушення ст. 10 ЄКПЛ. 
Джерело: 
http://mmdc.ru/praktika_evropejskogo_suda/praktika_po_st10_evropejskoj_kon
vencii/europ_practice23/

9. 
 

від 
04.04.2013 р. 
у справі   
«Резнік 

проти Росії» 
 
 

13. [На теледебатах] Заявник заявив, що ніякої записки Ходорковського на 
волю не передавалася. Всі підстави для проведення обшуку, який, до речі 
сказати, було проведено чоловіками – вони нишпорили по тілу жінки-
адвоката! – не було. А будь-які докази, отримані незаконним шляхом, не 
мають юридичної сили. У записах адвоката А. немає нічого абсолютно, що 
давало б підстави для припинення її статусу 46. Звертаючись до змісту за-
твердження Заявника, Суд вважає, що немає необхідності виносити рішен-
ня щодо спору між сторонами про те, чи було відоме твердження оціноч-
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ним судженням або фактологичним твердженням. Суд завжди дотримував-
ся тієї позиції, що навіть оціночне судження без будь-якої фактологічної 
основи може бути надмірним, і що тут може бути застосована перевірка, 
спрямована на з'ясування наявності чи відсутності досить точної і надійної 
фактологічної підстави пропорційного характеру і ступеня обвинувального 
затвердження. 
50. Щодо санкції, застосованої проти Заявника, Суд нагадує про «охоло-
джуючий ефект», який викликає страх перед покаранням за свободу вира-
ження поглядів. Цей ефект, який згубно позначається на стані суспільства, 
одночасно є фактором, який стосується пропорційності і тому обґрунту-
ванням для санкцій, накладених на Заявника, який, як Суд заявив вище, мав 
право оприлюднити подробиці цієї події. Хоча штраф в розмірі 20 руб. був 
незначний з точки зору розміру, проведення розглядів у справах про захист 
честі, гідності та ділової репутації щодо президента Адвокатської палати 
Москви в контексті національного процесу було здатне здобути «охоло-
джуючий ефект» щодо його свободи вираження поглядів. 
51. Таким чином, Суд дійшов висновку про те, що Заявник мав право ви-
класти свою думку на громадському форумі з питання, яке представляє 
суспільний інтерес, і що його твердження мали фактологічну підставу… 
52. Таким чином, мало місце порушення ст. 10 Конвенції. 
Джерело: 
http://mmdc.ru/praktika_evropejskogo_suda/praktika_po_st10_evropejskoj_kon
vencii/delo_reznika_protiv_rossii/

10. 
 

від 
23.06.2009 р. 
у справі   

«Бороджич 
проти 
Сербії» 

[354] 
 
 
 

Розглянуто заяву журналіста, який опублікував у місцевій газеті статтю, 
яка засуджує погляди, висловлені на громадському телебаченні відомим 
істориком щодо існування та історії національних меншин у Воєводині. 
Зокрема, історик був названий у статті «ідіотом» і «фашистом». В рамках 
подальшого кримінального провадження про образу і дифамацію, поруше-
ного істориком, заявник був визнаний винним і оштрафований. Розглядаю-
чи справу по суті, ЄСПЛ дійшов висновку, що, хоча журналіст, дійсно, 
використовував грубі слова, які могли розглядатися як обра́за, його висло-
влювання були реакцією на провокаційне інтерв'ю, яке історик дав в рам-
ках вільної дискусії з питання, який представляє загальний інтерес. Стаття 
не мала на меті викликати насильство; вираження, використані заявником, 
могли бути витлумачені лише як оціночні судження і, отже, як думка, що 
не підлягає доведенню. Історик, відома публічна фігура, який з'являвся на 
телебаченні, повинен був передбачити можливу сувору критику з боку 
великої групи людей. Таким чином, він повинен був демонструвати більшу 
ступінь терпимості у даному контексті. Нарешті, що стосується санкції, 
застосованої до заявника, ЄСПЛ зазначає, що він не тільки піддався кримі-
нальному переслідуванню, але і був засуджений до 75 днів ув'язнення в 
разі несплати штрафу. В результаті ЄСПЛ дійшов висновку, що у справі 
допущено порушення вимог ст. 10 Конвенції. 
Джерело: http://www.lawmix.ru/vas/56078/

11. від 
25.06.1992 р. 
у справі 
«Торгер 
Торгерсон 
проти 

Ісландії», 
п.п. 7, 8, 13, 

65, 67, 69 

7. Заявник, пан Торгер Торгерсон – громадянин Ісландії. Він письменник і 
проживає в Рейк'явіку, Ісландія. 
8. У період з 1979 по 1983 рр. в Ісландії сталося безліч інцидентів, які нада-
ли підстави для звинувачення на адресу поліції в її жорстокості. Остання 
подія сталася восени 1983 р., скарга подана журналістом паном Скафте 
Йонссоном і послужила підставою для судового переслідування трьох по-
ліцейських Рейк'явіка, в результаті якого двоє з них були виправдані, а 
один засуджений. Його справа широко висвітлювалося в пресі і викликало 
масштабну дискусію з проблеми взаємин між суспільством і поліцією. На 
цій хвилі заявник опублікував дві статті про жорстокість поліції в щоден-
ній газеті. 
13. У результаті 13.08.1985 р. прокурор виніс обвинувальний акт, що міс-
тить звинувачення заявника в дифамації у відношенні не зазначених конк-
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ретно працівників поліції Рейк'явіка.
65. ЄСПЛ не може прийняти аргумент Уряду про те, що затвердження в 
статтях заявника не мають достатнього об'єктивного і фактичного підстави. 
У першій статті за відправну точку взято один конкретний випадок жорс-
токості – справа Скафте Йонссона, який викликав широку полеміку і при-
вів до обвинувального вироку щодо поліцейського, з чиєї вини все сталося. 
Безперечно, що цей інцидент дійсно мав місце. Щодо інших фактичних 
даних, що містяться в статтях, Суд звертає увагу, що вони складалися по 
суті з посилань на «історії» або «чутки» – виходять від інших людей, а не 
від заявника, або на «громадську думку», – включаючи затвердження про 
жорстокість поліції. Наприклад, це були сусіди по кімнаті молодої людини 
в лікарні, які розповіли, і працівники лікарні, які підтвердили, що йому 
було завдано травм поліцією. Заявник з'ясував, що більшості людей були 
відомі різні історії подібного змісту, які були настільки схожі і численні, 
що їх навряд чи можна сприймати як звичайну брехню. Кажучи коротко, 
заявник по суті повідомляв про те, що говорилося іншими щодо жорстоко-
сті поліції. 
67. Статті стосуються питань великої суспільної ваги, що в загальному не 
було оскаржено. Це правда, що обидві статті написані в дуже міцних вира-
зах. Однак, приділяючи належну увагу їх цілі та дії, для яких вони писали-
ся, Суд дотримується думки, що використовується в статтях мова не може 
бути розцінений як надмірний. 
69. Посилаючись на вищесказане, Суд дійшов висновку, що доводи, вису-
нуті Урядом, не є достатніми, щоб показати, що втручання, з приводу якого 
була заявлена скарга, відповідало законній меті. Таким чином, воно не було 
«необхідним у демократичному суспільстві». 
Було порушення ст. 10 ЄКПЛ. 
Джерело:  
http://mmdc.ru/praktika_evropejskogo_suda/praktika_po_st10_evropejskoj_kon
vencii/europ_practice83/

12. від 
08.07.2008 р. 
у справі 
«Вайнай 
проти 

Угорщини» 
[357] 

 

6. 21.02.2003 р. Заявник, будучи на момент розгляду справи заступником 
голови Угорської Робочої партії – зареєстрованої політичної партії лівого 
крила – виступав з промовою на дозволеній в установленому законом по-
рядку демонстрації, що проводилася у центрі Будапешта... На своїй куртці 
Заявник прикріпив п'ятикутну червону зірку (далі – «червона зірка»), п'яти 
сантиметрів в діаметрі, як емблему міжнародного руху робітників. Відпо-
відно до статті 269/B Кримінального Кодексу, поліцейський патруль, при-
сутній на демонстрації, зажадав від Заявника зняти зірку. Заявник виконав 
вимогу. 
 

Стаття 269/B 
Використання тоталітарної символіки 

«(1) Особа, яка (a) поширює, (b) публічно використовує або (c) демонструє 
свастику, знак СС («схрещені стріли»), емблему у вигляді серпа і молота 
або червону зірку, або позначення будь-якого з цих знаків, скоює злочин 
невеликої тяжкості і – якщо не скоєно більш тяжкий злочин – несе пока-
рання у вигляді штрафу 
(2) Поведінка, передбачена частиною першою цієї статті, не тягне покаран-
ня, якщо воно відбувається в освітніх, наукових, мистецьких цілях, щоб 
надати інформацію про історію та сучасні події. 
 
57. Звичайно, Суду відомо, що систематичний терор, що застосовувався 
для зміцнення комуністичного режиму в деяких країнах, включаючи Уго-
рщину, залишиться глибоким шрамом у пам'яті і серці Європи. Суд згоден, 
що показ емблеми, що повсюдно використовувався під час цього режиму, 
може викликати тривогу у колишніх жертв та їхніх родичів, які можуть 
справедливо вважати такий показ неповагою. Проте, Суд вважає, що такі 
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почуття, якими б зрозумілими вони не були, самі по собі, не можуть накла-
дати обмеження на свободу вираження поглядів. З огляду на загальновідо-
мі гарантії – законні, моральні та матеріальні, які Угорська Республіка дала 
жертвам комунізму, подібні емоції не можна вважати раціональними по-
боюваннями. На думку Суду, правова система, що накладає обмеження на 
права людини з метою задоволення велінням почуттів суспільства – реаль-
них чи вигаданих – не відповідає вимозі гострої нагальної потреби, що ви-
знається в демократичному суспільстві, оскільки суспільство має залиша-
тися розсудливим в своєму рішенні. Дотримуватися зворотної точки зору – 
значить піддавати свободу слова і свободу вираження поглядів необґрунто-
вано широкому обмеженню «про всяк випадок, щоб уникнути смути». 
58. Вищевикладені міркування є достатніми для висновку Суду про те, що 
засудження заявника лише за те, що він носив червону зірку, не могло від-
повідати «нагальній суспільній потребі». До того ж, міра, по якій його за-
судили, незважаючи на те, що була досить легкою, відносилася до кримі-
нального права, що тягне більш серйозні наслідки. Суд вважає, що дана 
міра покарання не була пропорційна законній меті. Отже, втручання в пра-
во заявника на свободу вираження поглядів не може бути обґрунтовано в 
рамках ч. 2 ст. 10 ЄКПЛ. 
Значить, було допущено порушення ст. 10 Конвенції. 
Джерело: 
http://www.mmdc.ru/praktika_evropejskogo_suda/praktika_po_st10_evropejsko
j_konvencii/europ_practice22/

13. 
 

від 
08.07.2002 р. 
у справі 
«Кючюк 

проти Туре-
ччини» 

[355, 357, 
421] 

Заявник видав книгу під назвою «Інтерв'ю у саду курдів», у якій відтворю-
валося інтерв'ю з Абдулою Оджаланом – лідером турецьких курдів – і міс-
тилися окремі посилання на «Програму культурної автономії курдів» та на 
основи турецького націоналізму. За цю публікацію заявника було обвину-
вачено у пропаганді сепаратизму та засуджено до двох років позбавлення 
волі та сплати штрафу у розмірі 250 млн. турецьких лір. Наклад книги було 
конфісковано. В своєму рішенні ЄСПЛ зауважив, що книга заявника у фо-
рмі інтерв'ю містила фрагменти, котрі зачіпали курдське питання та аналі-
зували його з різноманітних політичних, історичних та навіть літературних 
точок зору. На думку Суду, книга заявника була написана у літературному 
метафоричному стилі і повинна розглядатися саме у цьому контексті. Хоча 
в окремих абзацах книги і висловлювалась жорстка критика органів держа-
вної влади Туреччини, однак така критика, на думку Суду, мала на меті 
підкреслити непримиренність позиції однієї із сторін конфлікту, а не за-
кликала до насильства. У зв'язку з цим Суд дійшов висновку про те, що 
загалом книга заявника не може розглядатися як заклик до насильства, 
збройного опору чи повстання. 
ЄСПЛ вважав, що державні органи Туреччини порушили право громадсь-
кості отримувати альтернативну інформацію та відстежувати ситуацію на 
південному сході Туреччини. Книга заявника не містила закликів до нена-
висті чи до вчинення насильницьких дій. Суд також врахував характер та 
суворість застосованих до заявника кримінальних покарань. Врешті-решт 
Суд дійшов висновку, що з огляду на інтереси громадської безпеки та гро-
мадського порядку, зміст книги не обумовлював необхідності настільки 
жорсткого втручання у свободу вираження, яке мало місце стосовно заяв-
ника. Засудження заявника та конфіскація накладу книги не зумовлювали-
ся нагальною соціальною потребою та не були пропорційними законній 
меті, яка переслідувалась. Таким чином, втручання у свободу вираження 
заявника не було необхідним у демократичному суспільстві. 
В результаті ЄСПЛ дійшов висновку, що у справі допущено порушення 
вимог ст. 10 Конвенції.

14. від 
17.07.2001 р. 
у справі 

12. У 1987 р. асоціація-заявник опублікувала книгу під назвою «Еускаді у 
стані війни» (Euskadi en Guerre). Книга була випущена на чотирьох мовах: 
баскською, англійською, іспанською та французькою, і поширена в кількох 



638 

«Асоціація 
"Екін" проти 
Франції», 
п.п. 12, 13, 

63 

країнах, включаючи Францію і Іспанію. Згідно з твердженнями асоціації-
заявника, це була колективна робота, в яку були включені відомості, надані 
рядом науковців, фахівців з Країни басків, і в якій були враховані історич-
ні, культурні, лінгвістичні та соціально-політичні аспекти проблеми басків. 
Книга завершувалася політичної статтею Баскського національного визво-
льного руху під назвою «Еускаді в стані війни, надія на мир». 
13. Книга була опублікована в 2 кварталі 1987 р. 29.04.1988 р. Міністерство 
внутрішніх справ Франції видало наказ, яким були заборонені обіг, поши-
рення і продаж книги у Франції у будь-якому із 4 варіантів на тій підставі, 
що «поширення у Франції цієї книги, яка заохочує сепаратистські настрої і 
виправдовує звернення до насильства, цілком ймовірно, є загрозою гро-
мадському порядку». 06.05.1988 р. на виконання вищеназваного наказу 
начальник відділу митної поліції відмовився дати дозвіл на ввезення двох 
тисяч примірників книги на територію Франції. 
63. У цій справі ЄСПЛ вважав, що зміст книги не виправдовував, з ураху-
ванням, зокрема, питань громадської безпеки та громадського порядку, 
настільки серйозного втручання в свободу асоціації-заявника на вираження 
думки, яке представляв собою заборона на публікацію, накладену Мініс-
терством внутрішніх справ. ЄСПЛ вважав, що заборона не була підкріпле-
на крайньою соціальною необхідністю і не відповідала поставленим закон-
ним цілям. 
В результаті ЄСПЛ дійшов висновку, що у справі допущено порушення 
вимог ст. 10 Конвенції. 
Джерело: http://rrpoi.narod.ru/echr/anouther_3/ekin_assocciation.htm

15. від 
24.05.1988 р. 
у справі 

«Редакція 
газети "Пра-
воє дєло" та 
Штекель 
проти 

України», 
п.п. 40, 47, 

48, 60, 63-67 
[405] 

40. Заявники стверджували, що вони поширили матеріал, який до цього 
вже був опублікований в Інтернеті, з метою викликати подальше обгово-
рення важливих політичних питань, порушених у матеріалі. Вони заявили, 
що сума компенсації, яку вони повинні виплатити, занадто висока, беручи 
до уваги річний дохід їх газети, що стало для них невідповідним тягарем. В 
даному контексті вони оголосили, що їм довелося припинити випускати 
газету «Правое дело». 
47. Суд зазначає, що розглянута публікація включала дискредитуючі твер-
дження про факти. Згідно з обставинами справи, встановленими цивільни-
ми судами, стверджувалося, що громадський діяч, президент Національної 
федерації тайського боксу в Україні, був членом організованого злочинно-
го угруповання і «координатором і замовником убивств». Заявники не змо-
гли довести, що дані заяви були правдивими, і суди постановили, що заяв-
ники повинні опублікувати спростування і вибачення, а також компенсува-
ти моральну шкоду, заподіяну публікацією зацікавленій особі. 
48. Суд вважає, що рішення судів порушили право заявників на свободу 
вираження. 
60. Суд зазначає, що дана публікація була дослівним відтворенням матері-
алу, взятого із загальнодоступної Інтернет-газети. Вона містила посилання 
на джерело матеріалу і коментарі від редакції, в яких вони формально дис-
танціювалися від змісту матеріалу. 
63. …звернувши увагу на роль Інтернету в контексті діяльності професій-
них ЗМІ і його важливість для здійснення права на свободу вираження в 
цілому, Суд вважає, що відсутність необхідних правових рамок на націона-
льному рівні, які дозволяли б журналістам використовувати інформацію, 
отриману з Інтернету, без страху піддатися санкціям, серйозно перешко-
джає здійсненню життєво важливої функції преси як «сторожового пса 
суспільства». На думку Суду, повне виключення такої інформації зі сфери 
застосування законодавчих гарантій для журналістської свободи може саме 
по собі викликати необґрунтоване втручання в свободу преси з точки зору 
статті 10 Конвенції. 
64. Суд також зазначає, що за українським законодавством від журналістів 
можуть не вимагати виплати компенсації в разі дифамації, якщо вони не 
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поширювали неправдиву інформацію навмисно, діяли сумлінно і перевіри-
ли таку інформацію, або якщо потерпіла сторона не змогла використати 
можливі способи залагодити суперечку до подачі заяви в суд. В ході націо-
нальних процесів заявники прямо послалися на спеціальний привілей за 
цим положенням. Зокрема, вони стверджували, що у них не було злого 
умислу ганьбити позивача за допомогою публікації матеріалу, про який йде 
мова, і що громадськість була зацікавлена в отриманні даної інформації. 
Більш того, вони стверджували, що при відтворенні матеріалу, який був 
раніше опублікований в Інтернеті, їх наміром було викликати обмін дум-
ками і обговорення з політичних питань важливого суспільного інтересу. 
Вони також заявляли, що позивач не вжив жодних кроків з метою виріши-
ти конфлікт із заявниками, не дивлячись на те, що в тій же публікації вони 
запросили всіх людей, яких вона торкалася, прокоментувати матеріал. Про-
те, їхні аргументи були повністю проігноровані судами. 
65. Таким чином, Суд вважає, що приймаючи до уваги брак гарантій в на-
ціональному законодавстві для журналістів, які використовують інформа-
цію, отриману з Інтернету, заявники не могли передбачити в достатній мірі 
наслідки, які може спричинити за собою обговорювана публікація. Це дає 
Суду можливість зробити висновок, що вимогу законності, що міститься в 
статті 10 Конвенції, не було виконано. 
66. За таких обставин Суд не вважає за необхідне розглядати інші заяви 
сторін щодо даного положення, або розслідувати пропорційність втручан-
ня, про який йде мова. 
67. Відповідно, була порушена статті 10 Конвенції щодо цього аспекту 
справи. 
Джерело: http://precedent.in.ua/2015/12/16/redaktsyya-gazety-pravoe-delo-y-
shtekel/ 
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Додаток Б.38 

Реалізація принципу свободи творчості в законах України 
 

Гарантії свободи твор-
чості 

Умови впровадження обмежень Джерела

1 2 3
Основними засадами 
державної політики у 
сфері культури є… за-
безпечення свободи тво-
рчості, захист прав інте-
лектуальної власності, 
авторського права і су-
міжних прав; гаранту-
вання прав громадян у 
сфері культури; створен-
ня умов для творчого 
розвитку особистості 

Основними засадами державної політики у сфері 
культури є… сприяння утвердженню гуманістич-
них ідей, високих моральних засад у суспільному 
житті; 
 

[200], ст.
3, ч. 1 

 Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції 
порнографічного характеру в Україні забороня-
ються. Виробництво та обіг у будь-якій формі про-
дукції  еротичного характеру та продукції, що міс-
тить елементи насильства та жорстокості, дозво-
ляються виключно за умови дотримання обмежень, 
встановлених законодавством. 

[186], ст.
2 

 Ввезення в Україну творів, що пропагують культ 
насильства і жорстокості, расову, національну чи 
релігійну нетерпимість та дискримінацію, з метою 
збуту чи розповсюдження або їх виготовлення, 
зберігання, перевезення чи інше переміщення з 
тією самою метою або їх збут чи розповсюдження, 
а також примушування до участі в їх створенні – 
караються… 
Ввезення в Україну творів, зображень або інших 
предметів порнографічного характеру з метою збу-
ту чи розповсюдження або їх виготовлення, збері-
гання, перевезення чи інше переміщення з тією 
самою метою, або їх збут чи розповсюдження, а 
також примушування до участі в їх створенні – 
караються… 

[137], ст.
300,301 

Основними принципами 
кінематографії є: 
 ...гарантування свободи 
творчості, захисту інте-
лектуальної власності, 
авторських і суміжних 
прав, моральних і матері-
альних інтересів 
суб’єктів кінематографії 

Основними принципами кінематографії є: 
...утвердження творами кінематографії ідей гумані-
зму, загальнолюдських, національно-культурних та 
духовних цінностей. Право на розповсюдження і 
демонстрування національних та іноземних філь-
мів на всіх видах носіїв зображення надається 
суб’єктам кінематографії ЦОВВ у галузі кінемато-
графії. 
[Вказаний орган] відмовляє у видачі державного 
посвідчення на право розповсюдження і демон-
стрування фільмів, зокрема, за наявності у фільмі 
матеріалів (висловлювань, дій тощо), які пропагу-
ють війну,  насильство, жорстокість, фашизм і не-
офашизм, спрямовані на ліквідацію незалежності 

[168],
ст. 5, 15, 

15-1 
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України, розпалювання міжетнічної, расової, релі-
гійної ворожнечі, приниження нації, неповагу до 
національних і  релігійних святинь, приниження 
особистості, що  пропагують невігластво, неповагу 
до батьків, а також наркоманію, токсикоманію, 
алкоголізм та інші шкідливі звички; фільми порно-
графічного характеру, що  підтверджується висно-
вком експертної комісії з питань розповсюдження і 
демонстрування фільмів. 
В Україні забороняється розповсюдження і демон-
стрування фільмів, що містять популяризацію або  
пропаганду органів держави-агресора та їхніх 
окремих дій, що створюють позитивний образ пра-
цівників держави-агресора, працівників радянсь-
ких органів державної безпеки, виправдовують чи 
визнаю́ть правомірною окупацію території Украї-
ни, а також забороняється трансляція (демонстру-
вання шляхом показу каналами мовлення) фільмів, 
вироблених фізичними та юридичними особами 
держави-агресора

Громадянам гарантується 
свобода творчості у сфері 
театрального мистецтва, 
захист прав на об’єкти 
права інтелектуальної 
власності, майнових ін-
тересів, які виникають у 
зв’язку з різними видами 
інтелектуальної діяльно-
сті в галузі театру і теат-
ральної справи. Твор-
чість у сфері театрально-
го мистецтва є вільною. 
Забороняються створення 
та фінансування держав-
них органів, установ, ор-
ганізацій або посад з ме-
тою цензури театральної 
діяльності. Не допуска-
ються вимоги щодо по-
переднього погодження 
на публічне виконання чи 
публічний показ театра-
льної постановки або її 
частини з боку посадових 
осіб органів державної 
влади та органів місцево-
го самоврядування, підп-
риємств, установ, органі-
зацій або об’єд-нань гро-
мадян, крім випадків, 
коли посадова особа є 
автором театрального 
твору  

Обмеження або заборона публічного виконання чи 
публічного показу театральної постановки, а також 
інших видів її використання, публікації інформа-
ційних та рекламних матеріалів про театральну 
постановку можливі за рішенням суду у випадках, 
якщо публічне виконання чи публічний показ тво-
рів театрального мистецтва використовуються для 
закликів до ліквідації незалежності України, зміни 
конституційного ладу насильницьким шляхом, по-
рушення суверенітету і територіальної цілісності 
держави, підриву її безпеки, незаконного захоп-
лення державної влади, пропаганди війни, насиль-
ства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної 
ворожнечі, посягання на права і свободи людини, 
здоров’я населення  

[191], ст.
5 

Державна політика у Метою державної підтримки книговидавничої [183] ст.
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книговидавничій справі 
ґрунтується на визнанні 
духовної, науково-
освітньої і культурно-
творчої функції книги в 
суспільстві та на прин-
ципах дотримання свобо-
ди у книговидавничій 
справі 

справи в Україні є, зокрема, забезпечення держав-
них інтересів щодо захисту національного інфор-
маційного простору  

3, 4,5

Гарантується свобода 
діяльності телерадіоор-
ганізацій. Цензура інфо-
рмаційної діяльності те-
лерадіоорганізації забо-
роняється. Не вмотиво-
ване законодавством 
України втручання орга-
нів державної влади чи 
органів місцевого самов-
рядування,  громадських 
чи релігійних об'єднань, 
їх посадових осіб чи пра-
цівників, а також власни-
ків у сферу професійної 
діяльності телерадіоор-
ганізацій не допускається 

Неприпустимим є зловживання свободою діяльно-
сті телерадіоорганізацій. Не допускається викорис-
тання телерадіоорганізацій для: поширення відо-
мостей, що становлять державну таємницю, або 
іншої інформації, яка охороняється законом; за-
кликів до насильницької зміни конституційного 
ладу України; закликів до розв'язування війни, аг-
ресивних дій або їх пропаганди; необґрунтованого 
показу насильства; пропаганди винятковості, звер-
хності або неповноцінності осіб за ознаками їх ре-
лігійних переконань, ідеології, належності до тієї 
чи іншої нації або раси, фізичного або майнового 
стану, соціального походження; трансляції програм 
або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди 
фізичному, психічному чи моральному розвитку 
дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх диви-
тися; трансляції телепередач, виготовлених після 1 
серпня 1991 року, що містять популяризацію або 
пропаганду органів держави-агресора та їхніх 
окремих дій, що виправдовують чи визнають пра-
вомірною окупацію території України (для цілей 
застосування цієї норми використовуються визна-
чення та критерії, встановлені ЗУ «Про  кінематог-
рафію»); трансляції аудіовізуальних творів (філь-
мів, телепередач, крім інформаційних та інформа-
ційно-аналітичних телепередач), одним із учасни-
ків яких є особа, внесена до Переліку осіб, які 
створюють загрозу національній безпеці; розпо-
всюдження і реклами порнографічних матеріалів 
та предметів; пропаганди наркотичних засобів, 
психотропних речовин з будь-якою метою їх за-
стосування; поширення інформації, яка порушує 
законні права та інтереси фізичних і юридичних 
осіб, посягає на честь і гідність особи; здійснення 
інших вчинків, за якими наступає кримінальна від-
повідальність 
При створенні, підготовці та розповсюдженні теле-
радіопрограм та передач телердіоорганізації і про-
вайдери програмної послуги зобов'язані дотриму-
ватися вимог законодавства України про захист 
суспільної моралі

[154], ст.
5, 6, 62 

Свобода слова і вільне 
вираження у друкованій 
формі своїх поглядів і 
переконань гарантуються 
Конституцією України. 

Забороняється використання друкованих засобів  
масової інформації для: закликів до захоплення 
влади,  насильницької зміни конституційного ладу 
або територіальної цілісності України; пропаганди 
війни, насильства та жорстокості; розпалювання 

[153], ст.
2, 3, 4 
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Друковані засоби масової 
інформації є вільними. 
Забороняється створення 
та фінансування держав-
них органів, установ, ор-
ганізацій або посад для 
цензури масової інфор-
мації.  
 
 

расової, національної, релігійної ворожнечі; розпо-
всюдження порнографії, а також з метою вчинення 
терористичних актів та інших кримінально караних 
діянь; пропаганди комуністичного та/або націонал-
соціаліс-тичного (нацистського) тоталітарних ре-
жимів та їхньої символіки; популяризації  або  
пропаганди держави-агресора та її органів влади,  
представників органів влади держави-агресора та 
їхніх дій, що створюють  позитивний образ держа-
ви-агресора, виправдовують чи визнають правомі-
рною окупацію території України; втручання в 
особисте і сімейне життя особи, крім випадків, пе-
редбачених законом; заподіяння шкоди честі і гід-
ності особи; розголошення будь-якої  інформації, 
яка може призвести до вказання  на особу непов-
нолітнього правопорушника без його згоди і згоди 
його законного представника (ст. 3 в ред. ЗУ [209]). 
Стиль і лексика друкованих засобів масової інфор-
мації мусять відповідати загальновизнаним етично-
моральним нормам. Вживання лайливих і бруталь-
них слів не допускається 

Видавнича справа спря-
мована на… забезпечен-
ня права на свободу дум-
ки і слова, на вільне ви-
раження своїх поглядів і 
переконань (ст. 3) 
Державна політика у ви-
давничій справі визнача-
ється ВРУ і ґрунтується 
на принципах дотриман-
ня свободи у видавничій 
справі (ст. 5) 

У видавничій справі забороняється: випускати у 
світ,   виготовляти та/або розповсюджувати проду-
кцію, що  містить матеріали (висловлювання, за-
клики тощо), зміст яких спрямований на ліквідацію 
незалежності України, зміну конституційного ладу 
насильницьким шляхом, порушення суверенітету і 
територіальної цілісності держави, підрив її безпе-
ки, незаконне захоплення державної влади, пропа-
ганду війни, насильства, комуністичного та/або 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталіта-
рних режимів та їхньої символіки, розпалювання 
міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчи-
нення терористичних актів, посягання на права і 
свободи людини, здоров’я населення; випускати у 
світ, виготовляти та/або розповсюджувати продук-
цію, що містить популяризацію або пропаганду 
органів держави-агресора та їх окремих дій, що 
створюють позитивний о́браз працівників держави-
агресора, працівників  радянських органів держав-
ної безпеки, виправдовують чи визнаю́ть правомі-
рною окупацію території  України; випускати у 
світ, виготовляти чи розповсюджувати продукцію, 
яка містить  інформацію,  віднесену до недобросо-
вісної реклами, рекламу з використанням шаржу-
вання державних символів України (Державного 
Герба, Державного Прапора, Державного Гімну) у 
будь-якому вигляді; випускати у світ, виготовляти 
чи розповсюджувати видавничу продукцію, що 
містить інформацію, дані, відомості, поширення 
та/або розповсюдження яких заборонено  законо-
давством; випускати у світ, виготовляти чи розпо-
всюджувати видавничу продукцію, обіг якої  забо-
ронено законодавством; розповсюджувати  видав-
ничу  продукцію без дозволу її власника (співвлас-

[163]
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ників), а також з порушенням законодавства Укра-
їни з питань інтелектуальної власності. Суб'єкти 
видавничої справи не мають права розголошувати 
дані, що становлять державну або іншу таємницю, 
яка  охороняється законодавством. Розповсюджу-
вач не має  права на розповсюдження вітчизняної 
видавничої  продукції, виданої з порушенням зако-
нодавства України та ввезеної з-за кордону, яка 
підпадає під обмеження, визначені цим Законом 
(ст. 28). 
Видавнича продукція, що має походження або ви-
готовлена та/або ввозиться з території держави-
агресора, тимчасово окупованої території України, 
може бути ввезена на митну територію України та 
розповсюджена на її території за умови наявності 
відповідного дозволу, крім  видавничої  продукції, 
що ввозиться громадянами в ручній поклажі або 
супроводжуваному багажі загальною кількістю не 
більше 10 примірників (ст. 28-1) (ст.ст. 28, 28-1 – з 
урахуванням ЗУ [209])

Свобода діяльності інфо-
рмаційних агентств гара-
нтується Конституцією 
України та чинним зако-
нодавством; забороня-
ється цензура інформації, 
поширюваної інформа-
ційними агентствами  

Інформаційні агентства не мають права у своїх ма-
теріалах розголошувати дані, що становлять дер-
жавну таємницю, або іншу інформацію з обмеже-
ним доступом, крім випадків, визначених законом, 
закликати до насильницької зміни або повалення 
існуючого конституційного ладу, порушення тери-
торіальної цілісності України, підриву її безпеки, 
вести пропаганду війни, насильства і жорстокості, 
розпалювати расову, національну, релігійну воро-
жнечу, розповсюджувати порнографію або іншу 
інформацію, яка підриває суспільну мораль або 
підбурює до правопорушень, принижує честь і гід-
ність людини, а також інформацію, яка ущемляє 
законні права й інтереси громадян, давати оцінку 
щодо винуватості осіб у вчиненні кримінального 
правопорушення, вказувати на особу, яка ніби 
вчинила кримінальне правопорушення до рішення 
суду, публікувати матеріали, які розкривають так-
тику і методику досудового розслідування. 

[158], ст.
2 

Держава забезпечує умо-
ви для здійснення архіте-
ктурної діяльності, зок-
рема, шляхом захисту 
авторських прав і забез-
печення свободи творчо-
сті архітекторів 

 [173], ст.
2 
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Додаток Б.39 

Перелік рішень ЄСПЛ по справах, що стосуються ст. 10 ЄКПЛ [565] 
 

Справа Дата рішення Висновок
Engel та інші проти Голландії 08.06.1976 Немає порушення

Handyside проти Великої Британії 07.12.1976 Немає порушення

Sunday Times проти Великої Британії (№ 1) 26.04.1979 Порушення

Barthold проти Німеччини 25.03.1985 Порушення

Lingens проти Австрії 08.07.1986 Порушення

Glasenapp проти Німеччини 28.08.1986 ст. 10 не застосовна

Kosiek проти Німеччини 28.08.1986 ст. 10 не застосовна

Leander проти Швеції 26.03.1987 ст. 10 не застосовна

Muller та інші проти Швейцарії 24.05.1988 Немає порушення

Barfod проти Данії 22.02.1989 Немає порушення

Gaskin проти Великої Британії 07.07.1989 ст. 10 не застосовна

Markt intern Verlag GmbH и Klaus Beerman проти Ні-
меччини 20.11.1989 Немає порушення 

Groppera Radio AG та інші проти Швейцарії 28.03.1990 Немає порушення

AutronicAG проти Швейцарії 22.05.1990 Порушення

Weber проти Швейцарії 22.05.1990 Порушення

Oberschlick проти Австрії (№ 1) 23.05.1991 Порушення

Observer и Guardian проти Великої Британії 26.11.1991 Порушення

Sunday Times проти Великої Британії (№ 2) 26.11.1991 Порушення

Castells проти Іспанії 23.04.1992 Порушення

Thorgeir Thorgeirson проти Ісландії 25.06.1992 Порушення

Schwabe проти Австрії 28.08.1992 Порушення

Herchegfalvy проти Австрії 24.09.1992 Порушення 

Open Door Counselling и Dublin Well Woman проти 
Ірландії 29.10.1992 Порушення 

Hadjianastassiou проти Греції 16.12.1992 Немає порушення

Chorherr проти Австрії 25.08.1993 Немає порушення

Informationsverein Lentia та інші проти Австрії 24.11.1993 Порушення

Casado Coca проти Іспанії 24.02.1994 Немає порушення

Jacubowski проти Німеччини 23.06.1994 Немає порушення 

Otto-Preminger-Institut проти Австрії 20.09.1994 Немає порушення

Jersild проти Данії 23.09.1994 Порушення

Vereinigung Demokratischer Soldaten Osterreichs и Gubi 
проти Австрії 19.12.1994 Порушення 

Vereniging Weekblad Bluff проти Голландії 09.02.1995 Порушення

Piermont проти Франції 26.04.1995 Порушення

Prager и Oberschlick проти Австрії 26.04.1995 Немає порушення

Tolstoy Miloslavsky проти Великої Британії 13.07.1995 Порушення

Vogt проти Німеччини 26.09.1995 Порушення
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Goodwin проти Великої Британії 27.03.1996 Порушення

Wingrove проти Великої Британії 25.11.1996 Немає порушення

De Haes и Gijsels проти Бельгії 24.02.1997 Порушення

Oberschlick проти Австрії (№ 2) 01.07.1997 Порушення

Worm проти Австрії 29.08.1997 Немає порушення

Radio ABC проти Австрії 20.10.1997 Порушення

Grigoriades проти Греції 25.11.1997 Порушення

Zana проти Туреччини 25.11.1997 Немає порушення

Bowman проти Великої Британії 19.02.1998 Порушення

Guerra та інші проти Італії 19.02.1998 ст. 10 не застосовна

Schopfer проти Швейцарії 20.05.1998 Немає порушення

Incal проти Туреччини 09.06.1998 Порушення

Tekin проти Туреччини 09.06.1998 Немає порушення

Hertel проти Швейцарії 25.08.1998 Порушення

Ahmed та інші проти Великої Британії 02.09.1998 Немає порушення

Lehideux и Isorni проти Франції 23.09.1998 Порушення

Steel та інші проти Великої Британії 23.09.1998 Часткове порушення

Fressoz и Roire проти Франції 21.01.1999 Порушення

Janowski проти Польщі 21.01.1999 Немає порушення

Bladet Troms & Stensaas проти Норвегії 20.05.1999 Порушення

Rekvenyi проти Угорщини 20.05.1999 Немає порушення

Arslan проти Туреччини 08.07.1999 Порушення

Bakkaya и Okcuoglu проти Туреччини 08.07.1999 Порушення

Ceylan проти Туреччини 08.07.1999 Порушення

Erdogdu и Ince проти Туреччини 08.07.1999 Порушення

Gerger проти Туреччини 08.07.1999 Порушення

Karatas проти Туреччини 08.07.1999 Порушення

Okcuoglu проти Туреччини 08.07.1999 Порушення

Polat проти Туреччини 08.07.1999 Порушення

Surek проти Туреччини (№ 1) 08.07.1999 Немає порушення

Surek проти Туреччини (№ 2) 08.07.1999 Порушення

Surek проти Туреччини (№ 3) 08.07.1999 Немає порушення

Surek проти Туреччини (№ 4) 08.07.1999 Порушення

Surek и Ozdemir проти Туреччини 08.07.1999 Порушення

Dalban проти Румунії 28.09.1999 Порушення

Ozturk проти Туреччини 28.09.1999 Порушення

Wille проти Ліхтенштейну 28.10.1999 Порушення

Hashman и Harrup проти Великої Британії 25.11.1999 Порушення

Nilsen и Johnsen проти Норвегії 25.11.1999 Порушення

News Verlag GmbH проти Австрії 11.01.2000 Порушення

Bobo проти Іспанії 29.02.2000 Порушення

Ozgur Gundem проти Туреччини 16.03.2000 Порушення

Wabl проти Австрії 21.03.2000 Немає порушення
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Bergens Tidende та інші проти Норвегії 02.05.2000 Порушення

Erdogdu проти Туреччини 15.06.2000 Порушення

Constantinescu проти Румунії 27.06.2000 Немає порушення

Sener проти Туреччини 18.07.2000 Порушення

Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH проти Австрії 21.09.2000 Часткове порушення

Lopes Gomes da Silva проти Португалії 28.09.2000 Порушення 

Du Roy i Malaurie проти Франції 03.10.2000 Порушення

Akkoc проти Туреччини 10.10.2000 Немає порушення

Aksoy проти Туреччини 10.10.2000 Порушення

Tammer проти Естонії 06.02.2001 Немає порушення

Jerusalem проти Австрії 27.02.2001 Порушення

Thoma проти Люксембурга 29.03.2001 Порушення

Maronek проти Словаччини 19.04.2001 Порушення

Кіпр проти Туреччини 10.05.2001 Порушення

Vgt Verein gegen Tierfabriken проти Швейцарії 28.06.2001 Порушення

Feldek проти Словаччини 12.07.2001 Порушення

Association Ekin проти Франції 17.07.2001 Порушення

Perna проти Італії 25.07.2001 Часткове порушення

E.K. проти Туреччини 07.02.2002 Порушення

Dichand та інші проти Австрії 26.02.2002 Порушення

Krone Verlag GmbH проти Австрії 26.02.2002 Порушення

Unabhangige Initiative Informationsvielfalt проти Авст-
рії 26.02.2002 Порушення 

De Diego Nafria проти Іспанії 14.03.2002 Немає порушення

Gaweda проти Польщі 14.03.2002 Порушення

Nikula проти Фінляндії 21.03.2002 Порушення

McVicar проти Великої Британії 07.05.2002 Немає порушення

Yagmurdereli проти Туреччини 04.06.2002 Порушення

Seher Karatas проти Туреччини 09.07.2002 Порушення

Karakoc та інші проти Туреччини 15.10.2002 Порушення

Ayse Ozturk проти Туреччини 15.10.2002 Порушення

Stambuk проти Німеччини 17.10.2002 Порушення

Demuth проти Швейцарії  05.11.2002 Немає порушення

Yalcin Kucuk проти Туреччини 05.12.2002 Порушення

Roemen и Schmit проти Люксембурга 25.02.2003 Порушення

Yasar Kemal Gokceli проти Туреччини 04.03.2003 Порушення

C.S.Y. проти Туреччини 04.03.2003 Порушення

Lesnik проти Словаччини 11.03.2003 Немає порушення

Appleby та інші проти Великої Британії 06.05.2003 Немає порушення

Perna проти Італії (Велика Палата) 06.05.2003 Немає порушення

Skatka проти Польщі 27.05.2003 Порушення

Cumpana и Mazare проти Румунії 10.06.2003 Немає порушення

Pedersen и Baadsgaard проти Данії 19.06.2003 Немає порушення
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Murphy проти Ірландії 10.07. 2003 Немає порушення

Ernst та інші проти Бельгії 15.07. 2003 Порушення

Karkin проти Туреччини 23.09.2003 Порушення

Steur проти Голландії 28.10.2003 Порушення

Krone Verlag GmbH проти Австрії (№ 2) 06.11.2003 Порушення

Scharsach i News Verlagsgesellschaft проти Австрії 13.11.2003 Порушення

Muslum Gunduz проти Туреччини 04.12.2003 Порушення

Krone Verlag GmbH проти Австрії (№ 3) 11.12.2003 Порушення

Yankov проти Болгарії 11.12.2003 Порушення

Abdullah Aydin проти Туреччини 09.03.2004 Порушення

Radio France проти Франції 30.03.2004 Немає порушення

Mehdi Zana (2) проти Туреччини 06.04.2004 Порушення

Amihalachioaie проти Молдавії 20.04.2004 Порушення

Plon (Societe) проти Франції 18.05.2004 Часткове порушення

Rizos i Daskas проти Греції 27.05.2004 Порушення

Vides Aizsardzibas Klubs проти Латвії 27.05.2004 Порушення

Chauvy та інші проти Франції 29.06.2004 Немає порушення

Aysenur Zarakolu та інші проти Туреччини 13.07.2004 Порушення

Haydar Yildirim та інші проти Туреччини 13.07.2004 Порушення

Hrico проти Словаччини 20.07.2004 Порушення

Kurkcu проти Туреччини 27.07.2004 Порушення 

Ibrahim Ulger проти Туреччини 29.07.2004 Порушення

Okutan проти Туреччини 29.07.2004 Порушення

Sabou и Pircalab проти Румунії 28.09.2004 Порушення

Varli та інші проти Туреччини 19.10.2004 Порушення

Doganer проти Туреччини 21.10.2004 Порушення

Maralli проти Туреччини 09.11.2004 Порушення

Baran проти Туреччини 10.11.2004 Порушення

Ayhan (1) проти Туреччини 10.11.2004 Порушення

Ayhan (2) проти Туреччини 10.11.2004 Порушення

Odabali проти Туреччини 10.11.2004 Порушення

Dicle проти Туреччини 10.11.2004 Порушення

Kalin проти Туреччини 10.11.2004 Порушення

Karhuvaara и Iltalehti проти Фінляндії 16.11.2004 Порушення

Selisto проти Фінляндії 16.11.2004 Порушення

Ozkaya проти Туреччини 30.11.2004 Порушення

Elden проти Туреччини 09.12.2004 Порушення
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Додаток Б.40 

Узагальнення рішень ЄСПЛ по справах, перелічених у дод. Б.39, 

що стосуються ст. 10 ЄКПЛ [565] 
 

№ 
п/п 

Правова позиція 

1. щоб обмеження свободи вираження думок було «необхідним у демократичному суспі-
льстві», будь-яке втручання має бути обґрунтовано наявністю «гострої суспільної пот-
реби» (pressing social need, besoin social imperieux) 

2. право має бути «адекватно доступно», тобто зацікавлена особа повинна мати достатню 
вказівку щодо того, які юридичні правила будуть застосовуватися по відношенню до неї 

3. держави-члени не можуть «легко» посилатися на обмеження свободи вираження думок, 
передбачені ЄКПЛ, оскільки мова тут йде не про конфлікт рівноцінних принципів. Ви-
хідною точкою для будь-якої інтерпретації має бути припущення про домінуючу пози-
цію одного принципу – са́ме принципу свободи вираження думок... Суди (а також інші 
органи, які застосовують закони), вводячи обмеження, не можуть «спиратися» на ЄКПЛ, 
вказуючи лише на те, що гарантована нею свобода вираження думок не є абсолютною 

4. телебачення впливає безпосередньо і набагато сильніше, ніж преса. Завдяки зображен-
ню, телебачення в змозі передавати зміст, якого не покаже преса. Тому можна диферен-
ціювати обов'язки і відповідальність, що вимагаються від окремих видів ЗМІ 

5. якщо фізичні напади на ЗМІ, журналістів або осіб, які розповсюджують пресу, повто-
рюються, держава не може залишатися пасивною; вона повинна забезпечити ефективні 
заходи щодо їх захисту. Крім того, держава зобов'язана вжити конкретні дії з метою ви-
явлення виконавців (позитивний обов’язок держави) 

6. в сучасній об'єднаної Європі стають необґрунтованими норми, введені в особливій об-
становці, яка склалася напередодні другої світової війни. Вони явно суперечать також 
тому фрагменту ст. 10 Конвенції, де йдеться, що гарантовані в ній права існують неза-
лежно від державних кордонів 

7. крім політичних партій і політиків, також інші організації та особи, якщо вони, висту-
паючи публічно, стають учасниками публічних дебатів, підлягають більш слабкому за-
хисту і повинні проявляти велику терпимість щодо критики 

8. політики повинні визнавати, що їх минуле викликає інтерес і стає предметом комента-
рів. Вони, наприклад, не можуть посилатися на факт, що їх судимість була знята або 
погашена, як на обставину, яка позбавляє можливості інформувати громадськість про 
призначення покарання... Влада не може забороняти публікацію зображення, посилаю-
чись на аргумент, що такий матеріал не має самостійної цінності як джерело інформації 

9. найбільш суворого контролю з боку ЄСПЛ вимагає втручання у висловлювання політи-
ка, що представляє опозицію. При цьому неважливо, висловлюється даний політик в 
залі парламенту або ж поза ним, наприклад, за допомогою ЗМІ. Незалежно від місця, 
його висловлювання повинні користуватися винятковими гарантіями 

10. «презумпція невідповідності Конвенції будь-якого обмеження політичного висловлю-
вання». Тільки виключно серйозні і переконливі аргументи, представлені національни-
ми властями як обґрунтування вузько сформульованого втручання, можуть привести до 
його схвалення ЄСПЛ. Натомість захисту ЄКПЛ позбавляються дії і погляди, що супе-
речать ідеалам демократичного правління, заснованого на принципах верховенства пра-
ва і дотримання прав людини. Такими ворожими поглядами були визнані нацистська, 
расистська і комуністична ідеології 

11. ЗМІ повинні проявляти обережність в разі, якщо вони займаються приватним життям 
політиків. Проте, засоби масової інформації мають право передати інформацію про ро-
динні зв'язки політика і особи, яка вчинила злочин або адміністративне правопорушення 

12. ЄСПЛ визнав, що посадові особи, яким суспільство довіряє владу і публічні функції, 
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повинні бути відкриті для широкого контролю, дискусії, критики, і навіть для різких 
реакцій. Це особливо стосується поліцейських або членів міської варти, що відповіда-
ють за підтримання порядку. Однак обсяг критики таких органів менше, ніж політиків 

13. дебати, що стосуються питань, що викликають суспільний інтерес, виконують в демок-
ратичному суспільстві настільки ж важливу роль, як і політична дискусія. Отже, вони 
повинні користуватися таким же сильним захистом... посилений захист має поширюва-
тися не тільки на осіб, що формулюють обвинувачення, а й на тих, хто на них відповідає 

14. ЄСПЛ робить сильний акцент на «відповідальності і обов'язках» авторів висловлювань 
щодо коментування ЗМІ поточного судочинства. ЄСПЛ підкреслив, що громадська ду-
мка поступово звикає до «спектаклю засудження судів» і може в перспективі втратити 
довіру до судів 

15. право доступу до публічної служби було виключено з початкової версії тексту ЄКПЛ. 
Отже, на це право не поширюється захист ЄКПЛ. Однак ЄСПЛ поширює захист ст. 10 
на ті ситуації, в яких вже прийнята на роботу особа звільнялася або з нею не подовжува-
вся трудовий договір через її погляди. У таких випадках судді перевіряли, чи дійсно 
вираз думки чи його форма підривали основи правопорядку, або ж вони були нейтраль-
ними або спокійним, хоч і суперечливими. Разом з тим ЄСПЛ визнавав, що, висловлю-
ючись за власною ініціативою, в тому числі у ЗМІ, працівник публічної служби повинен 
проявляти більшу, ніж інша особа, відповідальність за свої слова 

16. щодо свободи вираження поглядів в армії і поліції ЄСПЛ заявив, що ст. 10 «не зупиня-
ється біля воріт казарми» і охороняє також особовий склад збройних сил. Армія як ін-
ститут (що може застосовуватися і до інших «обмундированих» служб) повинна допус-
кати критичні щодо неї висловлювання солдат, якщо вони не супроводжуються закли-
ками до порушення дисципліни. Однак національні влади уповноважені на введення 
обмежень свободи вираження, якщо це націлене на усунення дійсної загрози військовій 
дисципліні, без якої армія не може правильно функціонувати. Але ці правила не можна 
застосовувати для перешкоджання висловам думок, навіть тоді, коли вони спрямовані 
проти армії як інституту, а не проти окремих солдатів чи командирів 

17. ЄСПЛ не схвалив відмову у поширенні на території казарми сатиричного журналу, ві-
домого своїми критичними висловлюваннями на тему армії. Особливо, не можна визна-
ти шкідливими матеріали, які вказують особам, які відбувають військову службу, мож-
ливості подачі ними скарг за діючими законами 

18. ЄСПЛ, однак, схвалив думку, згідно з якою свобода вираження кадрових військових і 
поліцейських може піддаватися більш значним обмеженням для забезпечення суспіль-
них інтересів. В силу спеціальних завдань з підтримання порядку і безпеки, покладених 
на збройні сили та інші формування, уповноважені на застосування примусових заходів, 
громадяни вправі очікувати, що особовий склад цих формувань не залучений у політич-
ну боротьбу 

19. право журналіста не вказувати джерел інформації та свого інформатора, іменоване та-
кож журналістської привілеєм, у багатьох країнах є спірним питанням. ЄСПЛ чітко вка-
зав, що хоча ст. 10 зберігає мовчання щодо охорони газетних джерел інформації, без 
такого захисту інформатори остерігалися б надавати допомогу пресі в інформуванні 
громадської думки про питання, що мають суспільне значення. Отже, важлива роль пре-
си як «сторожового пса демократії» була б підірвана, що в свою чергу зробило б негати-
вний вплив на її здатність надавати точну і достовірну інформацію 

20. ЄСПЛ не мав сумнівів, що будь-які дії, спрямовані на виявлення джерела інформації, є 
порушенням журналістського привілею 
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Додаток Б.41 

Позиція Європейського суду з прав людини щодо обмежень 

свободи творчості 
 

№ 
п/п 

Рішення, 
джерело 

Сутність позиції 

1. від 
24.05.1988 р. 
у справі 

«Мюллер та 
ін. проти 

Швейцарії», 
[1013, с. 
458-459] 

Всі заявники, за винятком пана Йозефа Фелікса Мюллера, були у 1981 р. 
організаторами виставки сучасного мистецтва в колишній Великої семінарії 
м. Фрейбурга. Виставка була організована з приводу 500-річчя входження 
кантону Фрейбург до складу Швейцарської конфедерації. Пан Мюллер, ху-
дожник, був запрошений взяти в ній участь і представив три картини. 
04.09.1981 р. уповноважений судовий слідчий розпорядився видалити кар-
тини пана Мюллера з виставки і піддати їх вилученню. Вони підпадали, в 
його уявленні, під дію ст. 204 Кримінального кодексу Швейцарії про непри-
стойні публікації. 24.02.1982 р. кримінальний суд округу Сарин визначили 
міру покарання у вигляді стягнення з кожного заявника штрафу в розмірі 300 
швейцарських франків за вчинення правопорушення по ст. 204. На додаток, 
він розпорядився формально конфіскувати згадані картини. Заявники подали 
апеляційну скаргу, але кантональний суд Фрейбурга як касаційна інстанція, 
відхилив її 26.04.1982 р. За заявою, поданою 29.06.1987 р. Йозефом Фелік-
сом Мюллером, кримінальний суд округу Сарин розпорядився 20.016.1988 р. 
повернути йому картини: незабаром після цього він їх отримав. 
У судовому рішенні ЄСПЛ, перш за все, констатував, що ст. 10 ЄКПЛ вклю-
чає в себе свободу артистичного вираження. Потім він повинен був визначи-
ти, чи було обмеження, якому піддався заявник у здійсненні свого права на 
свободу вираження і визнання винним і конфіскації, таким, що відповідає ч. 
2 ст. 10 ЄКПЛ. 
ЄСПЛ прийшов до висновку, що рішення про визнання винним і визначення 
покарання були передбачені законом в сенсі ч. 2 ст. 10 ЄКПЛ… Суд також 
зазначив, що судове визнання винним і визначення покарання мало на меті 
захистити суспільну мораль і, відповідно до цього, мало законну мету в сенсі 
ч. 2 ст. 10 ЄКПЛ. Що стосується питання, чи було все це необхідним в демо-
кратичному суспільстві, ЄСПЛ заявив, що свобода вираження являє собою 
одну з найважливіших основ демократичного суспільства і застосовується 
до інформації, навіть якщо вона шокує суспільство, ображає його або дратує 
його або якусь частину його населення. Такими є вимоги плюралізму, тер-
пимості й відкритості погляду, без яких не може бути демократичного суспі-
льства. З іншого боку, Суд підкреслив, що буде неможливо знайти однакову 
концепцію моралі в правовому і соціальному устрої різних держав-учасниць. 
В силу свого прямого і тривалого зв'язку з життєвими силами своїх країн, 
судові органи держави знаходяться, як правило, в кращому становищі, ніж 
суддя міжнародного суду, щоб висловити думку про точний зміст таких 
норм, як і щодо необхідності обмежень або покарань, що накладаються у 
зв'язку з цим. 
ЄСПЛ далі зазначив, що в даному випадку спірні полотна, які в грубій формі 
зображали, зокрема, статеві відносини між людьми і тваринами, були вільно 
доступні широкому загалу без обмежень з боку організаторів ані в формі 
плати за вхід, ані за віком. Зважаючи на це є обґрунтованим, що швейцарські 
суди визнали, що картини могли грубо образити уявлення про правильне 
ведення статевого життя у людей зі звичайною чутливістю. При таких обста-
винах, враховуючи межі розсуду, суди мали право вважати за необхідне для 
захисту моралі стягнення штрафу із заявників за публікацію непристойних 
матеріалів. Суд, тому, не знайшов в даному відношенні порушення ст. 10 
ЄКПЛ. 
Відносно конфіскації картин було вирішено, що, оскільки практика застосу-
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вання прецедентів по ст. 204 КК Швейцарії показує, що в деяких випадках 
предмети, що розглядаються як непристойні, можуть бути конфісковані, 
замість того, щоб бути знищеними, осудна конфіскація була запропонована 
законом. Більш того вона мала певну законом мету в сенсі ч. 2 ст. 10 ЄКПЛ, 
бо була спрямована на захист суспільної моралі. У питанні про необхідність 
конфіскації Суд обґрунтував своє рішення тими ж міркуваннями, що і при 
мотивуванні визнання винним у правопорушенні і стягнення штрафу. Хоча 
картини були авторськими роботами (факт, який міг би створити окрему 
проблему), слід було мати на увазі, що конфіскація носила не абсолютно 
остаточну, а невизначену тимчасову тривалість. У пана Мюллера були підс-
тави звернутися раніше за їх поверненням, і ніщо не давало приводу думати, 
що його прохання буде відхилене. Зважаючи на це та враховуючи межі роз-
суду, швейцарські суди обґрунтовано дійшли висновку, що конфіскація спі-
рних картин була необхідна для захисту моралі. Суд, таким чином, визнав, 
що порушення ст. 10 ЄКПЛ в цьому відношенні не було. 
Джерело: 
http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Muller_and_Others_v_Switzerland_24_05
_1988.pdf 

2. від 
07.12.1976 р. 
у справі 

«Хендисайд 
проти 

Сполучено-
го Королівс-
тва», п.п. 9, 
11, 33, 49, 
52, 54, 59 

9. Заявник, пан Р. Хендісайд, є власником видавничого дому «Стейдж 1» 
(«Stage 1»), розташованого у м Лондоні і відкритого у 1968 р. Серед інших 
видань, заявник опублікував «Маленький Червоний Підручник» («Little Red 
Schoolbook») (далі – Підручник), перше видання якої послужило предметом 
даного спору. Переглянуте і виправлене видання цієї книги з'явилося 
15.11.1971 р. 
11. Авторські права в Великобританії на Підручник, написаний двома дансь-
кими письменниками, були викуплені заявником у вересні 1970 р. Перше 
видання книги вийшло в Данії в 1969 р., а в наступному, в перекладі і з де-
якими змінами, в Бельгії, Фінляндії, Франції, Федеративній Республіці Німе-
ччині, Греції, Ісландії, Італії, Нідерландах, Норвегії, в Швейцарії і в деяких 
неєвропейських країнах. До того ж, вона вільно поширювалася в Австрії та 
Люксембурзі. 
54. …Оригінал Підручника не став об'єктом судових розглядів в Північній 
Ірландії, на острові Мена і на Нормандських островах. Ніхто не був притяг-
нутий до відповідальності за опублікування Підручника в Шотландії. 
33. Місцевий суд дійшов висновку, що і вся книга, і параграф про секс, чи 
даний розділ, чи глава про людей… як і книга в цілому, сприяють розбещен-
ню значної частини дітей, які можуть прочитати її. Більшість з цих дітей, на 
думку місцевого суду, будуть такими, що не досягли шістнадцятирічного 
віку. 
49. Пункт 2 статті 10 ЄКПЛ не надає Договірним державам абсолютну владу 
розсуду… сфера розсуду державних органів йде рука об руку з європейсь-
ким контролем. Цей контроль стосується як мети, яку цей захід переслідує, 
так і її «необхідності». Європейський контроль поширюється не тільки на 
основні закони, а й на рішення, які застосували їх, навіть якщо вони були 
винесені незалежним судовим органом. 
52. ЄСПЛ надає особливої важливості фактору, на який було звернуто увагу 
в рішенні місцевого суду від 29.10.1971 р., а саме, на передбачуване коло 
читачів Підручника. Воно було розраховано на дітей і підлітків у віці від 
дванадцяти до вісімнадцяти років. Будучи по стилю прямою, фактичною і 
зведеною до суті, за своїм стилем дана книга була легко доступна для розу-
міння ще більш юним читачам. Заявник відкрито стверджував, що планував 
широке поширення книги. Разом з прес-релізом він розіслав книгу в багато 
щоденних газет і періодичних видань для вивчення або в рекламних цілях. 
Більш того, він встановив більш ніж скромну ціну (тридцять пенсів), підго-
тував до повторного друку 50.000 примірників книги незабаром після друку 
перших 20.000 штук, а також вибрав назву, яка передбачає, що даний твір 
носив характер довідкового посібника і міг бути використаний в школах.
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По суті, в книзі містилася фактична інформація, яка в цілому була достовір-
на і часто корисна, як визнав місцевий суд. Однак, крім усього цього, в роз-
ділі про секс і в уривку під заголовком «Будь собою» глави про учнів, в ній 
містилися пропозиції і абзаци, які молоді люди в критичний етап свого роз-
витку могли витлумачити як спонукання до передчасних і шкідливих для 
них вчинків, і навіть до здійснення конкретних кримінальних злочинів. За 
таких обставин, незважаючи на різноманітність і постійну еволюцію погля-
дів на етику і освіту в Сполученому Королівстві, компетентні англійські 
судді, при здійсненні своєї свободи розсуду, мали право вважати, що вплив 
Підручника на багатьох дітей і підлітків, які прочитали її, буде згубним. 
59. Порушення ст. 10 не було. 
Джерело: 
http://mmdc.ru/praktika_evropejskogo_suda/praktika_po_st10_evropejskoj_konve
ncii/europ_practice90/ 

3. від 
25.11.1996 р. 
у справі 

«Уінгроув 
проти 

Сполучено-
го Королівс-
тва», п.п. 8, 
11, 13, 32, 

36, 52, 61, 64

8. Пан Найджел Уінгроув, британський кінорежисер, написав сценарій і ке-
рував створенням відеофільму під назвою «Бачення екстазу». Його трива-
лість становить приблизно 18 хвилин. У фільмі повністю відсутні діалоги, а 
є тільки музика і відеоряд. Згідно заявнику, ідея створення фільму заснована 
на житті і писаннях святої Терези Авільської, кармелітської черниці і засно-
вниці багатьох монастирів, що жила у XVI ст., яку відвідували сильні екста-
тичні бачення Ісуса Христа. 
11. Фільм «Бачення екстазу» був представлений на розгляд Британського 
управління класифікації фільмів (Управління). 
13. 18.09.1989 р. Управління відхилило заявку на отримання сертифіката, 
резюмуючи такий висновок наступним підсумком: «…Справа не в тому, що 
образи сексуального характеру у фільмі «Бачення екстазу» виходять за рам-
ки категорії «не молодше 18 років», а у тому, що протягом більшої частини 
відеотвору сексуальні образи концентруються на фігурі розп'ятого Христа. 
Якби чоловічий персонаж не був Христом, проблеми б не виникло...». 
32. Пан Уінгроу подав скаргу до ЄСПЛ 18.06.1990 р. Посилаючись на ст. 10 
ЄКПЛ, він стверджував, що відмова у видачі йому класифікаційного серти-
фіката на поширення відеофільму «Бачення екстазу» є порушенням його 
свободи слова. 
36. Відмова Британського управління класифікації фільмів видати сертифі-
кат на відеотвір заявника «Бачення екстазу» в поєднанні із законодавчими 
нормами, згідно з якими поширення відеотворів без такого сертифіката вва-
жається кримінальним злочином, рівносильна втручанню з боку державного 
органу у здійснення заявником свого права на поширення ідей. 
52. Суд нагадує, що свобода слова є однією з основних підвалин демократи-
чного суспільства. Однак, як спеціально вказується в ч. 2 ст. 10 ЄКПЛ, здій-
снення цієї свободи пов'язано з певними обов'язками і відповідальністю. В їх 
число в контексті релігійних переконань може бути легітимно включений і 
обов'язок уникати, наскільки це можливо, того, що інші особи можуть пора-
хувати необґрунтовано образливим і навіть таким, що оскверняє релігійні 
цінності. 
61. У відеофільмі «Бачення екстазу» зображений, серед іншого, жіночий 
персонаж, який сидить верхи на розпростертому тілі розп'ятого Христа і 
здійснює при цьому акт відверто сексуального характеру. Національні влади, 
використовуючи повноваження, які самі по собі не є несумісними з ЄКПЛ, 
порахували, що ця сцена подана так, що «не так підкреслює еротичні пере-
живання персонажів, скільки прагне викликати такі у глядачів фільму, що і є 
основною функцією порнографії». Влада підкреслила, що в фільмі не зроб-
лено ніяких спроб розкрити характер персонажів; його мета – «еротичне 
милування». Публічне поширення подібного відеофільму могло б поранити і 
образити почуття віруючих християн, що відповідає ознакам кримінального 
злочину богохульства. 
64. Вірно, що вжиті владою заходи рівносильні повній забороні на розпо-
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всюдження фільму. Однак це було цілком зрозумілим наслідком позиції 
компетентних властей, згідно з якою поширення фільму призвело б до по-
рушення кримінального права. До того ж, заявник відмовився змінити або 
вирізати кадри, що викликали заперечення. Прийшовши до висновку, що в 
такому вигляді зміст фільму був блюзнірським, влада не переступила меж 
свого розсуду. 
Порушення ст. 10 не було. 
Джерело: 
http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Wingrove_v_The_United_Kingdom_25_1
1_1996.pdf 

4. від 
20.09.1994 
р.у справі 
«Інститут 
Отто-

Премінгер 
проти 

Австрії», 
п.п. 51, 52, 

55, 56 
 

51. Фільм, який був заарештований, а потім конфіскований на підставі судо-
вих рішень, винесених австрійськими судами, ґрунтувався на театральній 
п'єсі кількарічної давнини, але Суд займається тільки кінотвором, про який 
йде мова. 
52. Уряд стверджував, що арешт фільму був необхідний тому, що у ньому 
містяться напад на християнську релігію, особливо римо-католицьку… Осо-
бливо різким і образливим випадом проти католицької моралі був фінал фі-
льму… Відповідно, існувала гостра соціальна потреба в збереженні релігій-
ного миру; потрібно було захистити громадський порядок, для якого фільм 
представляв небезпеку, і суди Інсбрука не переступили в цьому відношенні 
надану їм межу розсуду. 
55. Перед Судом стоїть проблема, як врівноважити суперечливі інтереси при 
здійсненні двох основоположних свобод, гарантованих ЄКПЛ, а саме: права 
асоціації-заявника повідомляти громадськості спірні погляди, що має на 
увазі і право зацікавлених осіб знайомитися з такими поглядами, з одного 
боку, і права інших осіб на належну повагу їх свободи думки, совісті і релі-
гії, з іншого боку. Вирішуючи цю проблему, слід взяти до уваги межі розсу-
ду, залишені національним властям, чий обов’язок в демократичному суспі-
льстві полягає також у тому, щоб враховувати в межах їх компетенції інте-
реси суспільства в цілому. 
56. Австрійські суди, розпорядившись про арешт, а в подальшому і про кон-
фіскацію фільму, розглядали його як образливий, в очах тірольської публіки, 
випад проти римсько-католицької церкви… Вони не вважали, що властивос-
ті фільму як твору мистецтва або як внеску в публічне обговорення проблем 
виправдовували такі його риси, які в значній мірі були б сприйняті широкою 
публікою як образа… ЄСПЛ не може ігнорувати той факт, що римсько-
католицька віра є релігією переважної більшості тірольців. Наклавши арешт 
на фільм, австрійські власті діяли в інтересах забезпечення релігійного миру 
в цьому регіоні і для того, щоб у окремих людей не склалося відчуття, що їх 
релігійні переконання стали об'єктом необґрунтованих і образливих нападок. 
В першу чергу саме національним властям, які знаходяться в більш вигідно-
му становищі, ніж міжнародний суд, доводиться давати оцінку потреби в 
подібній мірі в світлі тієї ситуації, яка складається в даному місці і в даний 
час. За всіх обставин цієї справи Суд жодного разу не визнав, що дії австрій-
ської влади можуть розглядатися в цьому відношенні як такі, що виходять за 
межі їх розсуду. 
Тому ЄСПЛ не вбачає порушення ст. 10 
Джерело: 
http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Otto_Preminger_v_Austria_20_09_1994.p
df 
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Додаток Б.42 
Система рейтингів кінофільмів МРАА [872] та порівняння з українською класифікацією [59, 243] 

 

Зображення Назваикороткийопис Опис 
Порівняння з українською 

класифікацією 

 

РейтингG – Generalaudiences 
Фільмдемонструється 

безобмежень 

Допускаються глядачі різного 
віку. Рейтинг G показує, що оці-
нений фільм не містить нічого, 
що більшість батьків могло б 
порахувати неприйнятним для 
перегляду або прослуховування 
навіть найменшими дітьми. 
Оголення, сексуальні сцени і 
сцени прийому наркотиків від-
сутні; насильство мінімально; 
можуть вживатися словесні ви-
рази, що виходять за межі ввіч-
ливої бесіди, але тільки ті, які 
постійно зустрічаються у по-
всякденній мові. Більш нецензу-
рна лексика в фільмах з рейтин-
гом G вживатися не може. 

«ДА» – дитяча аудиторія. Фі-
льми, спеціально створені для 
дітей і доступні за сюжетом 
для  дитячого сприйняття. По-
вна відсутність у цих фільмах у 
будь-якій формі грубості, на-
сильства, жорстокості, непри-
стойних виразів. 
«ЗА» – загальна аудиторія. 
Категорія загальнодоступних 
фільмів, для глядачів будь-
якого віку. Пропагують сімейні 
цінності… Виключаються 
будь-які сцени, які можуть не-
гативно впливати на психіку 
людей, а особливо дітей: нату-
ралістичний показ жорстокості 
і насильства, фізіології сексу; 
допускається тільки естетизо-
вана демонстрація оголеного 
тіла, орієнтована на зразки ви-
сокого мистецтва. 

 

РейтингPG – Parentalguidancesuggested 
Дітямрекомендуєтьсяпереглядатифільмзбатьками 

Рекомендується присутність 
батьків. Деякий матеріал, мож-
ливо, не підходить для дітей. 
Рейтинг PG показує, що батьки 
можуть вважати деякі сцени у 

 



656 

фільмі неприйнятними для ді-
тей, і що батькам рекомендуєть-
ся подивитися фільм самим до 
того, як вони покажуть його 
дітям. Явні сексуальні сцени і 
сцени вживання наркотиків від-
сутні; нагота, якщо присутня, то 
тільки дуже обмежено, можуть 
вживатися легкі лайки і бути 
присутніми сцени насильства, 
але тільки у вкрай помірних кі-
лькостях. 

 
РейтингPG-13 – Parentsstronglycautioned 

Дітидо13роківдопускаютьсянафільмтількизбатьками 

Наполегливе застереження ба-
тькам. Деякий матеріал може 
бути невідповідним для дітей до 
13 років. Рейтинг PG-13 показує, 
що оцінений фільм може бути 
невідповідним для дітей. Батьки 
повинні бути особливо обереж-
ні, дозволяючи своїм маленьким 
дітям перегляд. Грубе або три-
вале насильство відсутнє; мо-
жуть бути присутніми сцени з 
наготою, але не в явному сексу-
альному контексті; деякі сцени 
вживання наркотиків можуть 
бути присутніми; можна почути 
одиничні вживання грубих ла-
йок, але тільки не в буквальному 
сенсі (в сексуальному контекс-
ті). 

«14» – фільми, перегляд яких 
дозволяється дітям до 14 років 
тільки в супроводі батьків… 
Батьки попереджаються про те, 
що тема і зміст фільму розра-
ховані на більш зрілих глядачів 
і не підходить дітям до 14 ро-
ків. Фільми цієї категорії мо-
жуть мати обмежене зобра-
ження оголеного тіла без сцен 
сексуальної поведінки. Мож-
ливі сексуальні натяки і асоці-
ації. Фільм може включати 
сцени з незначним ступенем 
насильства та жорстокості, без 
надмірного натуралістично 
вираженого кровопролиття 
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РейтингR – Restricted 
Підліткидо17роківдопускаютьсянафільмтількизбатькамиабо 

з законнимпредставником 

До 17 років обов'язковий супро-
від одного з батьків або дорос-
лого опікуна (вік може змінюва-
тися в деяких регіонах). Рей-
тингR показує, що оціночна ко-
місія зробила висновок, що де-
який матеріал оціненого фільму 
призначається тільки для дорос-
лих. Батьки повинні більше діз-
натися про фільм, перш ніж взя-
ти на його перегляд підлітків. 
Рейтинг R може бути призначе-
ний через частого вживання не-
пристойної лексики, тривалих 
сцен насильства, сексу або вжи-
вання наркотиків. У 2009 році 
фільми з рейтингом R були за-
боронені для перегляду дітям до 
12 років навіть у супроводі ба-
тьків. 

«16» – фільми, перегляд яких 
забороняється особам до 16 
років… Фільми цієї категорії 
можуть мати сцени з обмеже-
ним ступенем насильства та 
жорстокості, такі як бійки, за-
стосування зброї без надмірно-
го кровопролиття, обмежене 
зображення  нещасного випад-
ку або катастрофи. Вони також 
можуть мати сцени, що вклю-
чають короткі й епізодичні 
зображення оголеності, сцени 
кохання без сексуальної пове-
дінки, епізодичне використан-
ня грубих слів, ненормативної 
лексики, якщо вона підкреслює 
належність персонажів до пев-
них прошарків суспільства, 
присутня в оригіналі за заду-
мом режисера і необхідна для 
розвитку сюжету. Такі сцени 
повинні бути короткими за 
хронометражем (до 3 хвилин), 
зняті з використанням засобів 
художньої виразності, їх необ-
хідність обумовлена логікою 
сюжету. Можуть бути присутні 
проблеми нетрадиційних сек-
суальних відносин за умови, 
якщо вони вирішені коректно і 
тільки на вербальному рівні. 
До цієї категорії можуть бути 
віднесені фільми,  які мають 
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художню цінність, створені в 
руслі сучасних течій та напря-
мків кіно або молодіжної суб-
культури, мають деякі сцени, 
що виходять за межі загально-
прийнятої моралі, важливі для 
сприйняття сюжету. 

 
РейтингNC-17 (ранішеX) – NoOne17&UnderAdmitted 
Особи17роківимолодшенафільмнедопускаються 

Особи 17 років і молодше не 
допускаються. Даний рейтинг 
показує, що оціночна комісія 
вважає, що на думку більшості 
батьків фільм явно для дорос-
лих, і дітей до 17 років включно 
не можна допускати до перегля-
ду. Фільм може містити явні 
сексуальні сцени, велика кіль-
кість непристойної і сексуальної 
лексики, або сцен надмірного 
насильства. Рейтинг NC-17, од-
нак, ще не означає, що даний 
фільм є непристойним або пор-
нографічним, як в повсякденно-
му, так і в юридичному сенсі 
цих слів. 

«18» – фільми, перегляд яких 
забороняється особам віком до 
18 років та дозволений тільки 
для дорослого глядача. Ця ка-
тегорія включає фільми  таких 
жанрів, як бойовики, трилери, 
містика, специфічними атрибу-
тами яких є сцени насильства, 
жорстокості, показ жахливого, 
патологічного натуралізму. Їх 
наявність має бути виправдана 
логікою сюжету та втілена на 
екрані з максимальним ступе-
нем умовності (тобто викорис-
тання спецефектів, що виклю-
чають шокуючий натуралізм). 
У фільмах цієї категорії мо-
жуть мати місце художньо ви-
правдане насильство, у тому 
числі сексуальне, наочне зо-
браження катастроф, жахів, 
відвертої оголеності (включа-
ючи статеві органи), імітація 
сексуальних актів, доречне 
вживання непристойностей. 
Крім цього, до цієї категорії 
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можуть відноситись фільми, 
що мають художньо виправда-
ні  сцени антисоціальної пове-
дінки у відверто переконливій 
формі. 

   

«Х21» – фільми, перегляд яких 
забороняється особам до 21 
року і демонстрування їх до-
зволяється за обмеженою умо-
вою. Це всі типи еротичної 
продукції (для телебачення 
становить виняток так звана 
еротична версія порнографії, 
яка у світовій практиці має 
індекс «ХХ»). А також фільми, 
які мають цінність як твори 
мистецтва, з включенням сцен 
статевих актів, що окремо від 
твору можуть виглядати як 
порнографія,  але не вульгарні 
за своєю суттю. Фільми цієї 
категорії можуть мати худож-
ньо виправдані сцени насильс-
тва, жорстокості, надзвичайно 
наочне зображення катастроф, 
жахів, відвертої оголеності. 
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Додаток Б.43 

Відомості про покарання за створення і поширення порнографії [505, 568] 
 

Максимальні терміни 
позбавлення волі за створення 

і поширення порнографії 

Країни 

2 місяці Нідерланди 
3 місяці Індія, Пакистан, Сінгапур 
6 місяців Ісландія, Швеція 

1 рік Болгарія, Угорщина, Венесуела, Іран, Іспанія, Ліван, 
Литва, Польща, Республіка Корея, Румунія 

2 роки Албанія, Алжир, Вірменія, Болівія, Бразилія, Грузія, 
Ірак, Киргизія, Мавританія, Нова Зеландія, Норвегія, 
РФ, Таджикистан, Фінляндія, Японія 

3 роки Казахстан, Латвія, Судан, Таїланд, Франція 
7 років 

(без врахування відповідальності 
за дитячу порнографію) 

Україна 

Обмеження волі або виправні 
роботи на строк до двох років 

Азербайджан 

3 місяці арешту Білорусь, Монголія 
6 місяців арешту Узбекистан 

Альтернатива – грошовий штраф Албанія, Бразилія, Іран, Ісландія, Іспанія, Латвія, Ли-
тва, Нідерланди, Пакистан, Польща, Республіка Ко-
рея, Румунія, Таїланд, Швеція, Японія 

Штраф як єдине покарання Гватемала 
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Додаток Б.44 

Кримінальна відповідальності в Україні 

за операції з порнографічними матеріалами (ст. 301 КК України) 
 

Стаття, 
частина 

Зміст норми 

ст. 301 Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предме-
тів 

ч. 1 Ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів порнографічного 
характеру з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення, зберігання, 
перевезення чи інше переміщення з тією самою метою, або їх збут чи розпо-
всюдження, а також примушування до участі в їх створенні – 
караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на 
строк до трьох років. 

ч. 2 Ті самі дії, вчинені щодо кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм пор-
нографічного характеру, а також збут неповнолітнім чи розповсюдження се-
ред них творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, – 
караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі 
на той самий строк. 

ч. 3 Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно 
або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у велико-
му розмірі, – 
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років. 

ч. 4 Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені щодо тво-
рів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, що містять 
дитячу порнографію, або примушування неповнолітніх до участі у створенні 
творів, зображень або кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порног-
рафічного характеру – 
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років. 

ч. 5 Дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, вчинені повторно або за по-
передньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі, 
– 
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбав-
ленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років. 
Примітка. Отримання доходу у великому розмірі має місце, коли його сума у 
двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів грома-
дян. 
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Додаток Б.45 

Використання поняття «академічні свободи» в ЗУ [203] 
 

Стаття ЗУ [203] Зміст 
п. 1 ч. 1 ст. 1 Автономія вищого навчального закладу – самостійність, незалеж-

ність і відповідальність вищого навчального закладу у прийнятті рі-
шень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього 
процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економіч-
ної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у 
межах, встановлених цим Законом 

п. 3 ч. 1 ст. 1 академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освіт-
нього процесу під час провадження педагогічної, науково-
педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійсню-
ється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та 
інформації, проведення наукових досліджень і використання їх ре-
зультатів та реалізується з урахуванням обмежень, встановлених за-
коном 

п. 5 ч. 3 ст. 3 Формування і реалізація державної політики у сфері вищої освіти 
забезпечуються шляхом: 5) розвитку автономії вищих навчальних 
закладів та академічної свободи учасників освітнього процесу. Авто-
номія вищого навчального закладу зумовлює необхідність таких са-
моорганізації та саморегулювання, які є відкритими до критики, 
служать громадському інтересові, встановленню істини стосовно 
викликів, що постають перед державою і суспільством, здійснюють-
ся прозоро та публічно 

п. 1 ч. 1 ст. 57 Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники вищого на-
вчального закладу всіх форм власності мають право: 1) на академіч-
ну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людст-
ва загалом 
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Додаток Б.46 
Використання поняття «академічні свободи» в ЗУ [203] 

 
Джерело Зміст 

Рекомендація 
ПАРЄ 

1762 (2006) 
[126], п. 4.1 

Академічна свобода в проведенні досліджень і організації навчального 
процесу повинна гарантувати свободу форм вираження і дій, свободу 
поширення інформації, необмежену свободу пошуку при проведенні 
досліджень, а також в поширенні знань і істини 

Лімська 
декларація 

[34], пп. а) п. 1 

Академічна свобода – це свобода членів академічної спільноти, особис-
то або колективно, у заняттях, розвитку і поширенні знань шляхом нау-
ково-дослідної роботи, вивчення, обговорення, документації, виготов-
лення, створення, навчання, викладання, писання 

ЗУ [203], 
п. 3 ч. 1 ст. 1 

Академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього 
процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, нау-
кової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах 
свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення 
наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з 
урахуванням обмежень, встановлених законом 

Міжнародне 
об'єднання 

«Академія за 
академічні 

свободи» [305] 

Принципи академічних свобод: 
– як всередині, так і за межами навчального закладу або науково-
дослідної організації допускається повна свобода ставити будь-які пи-
тання і прагнути до істини, в тому числі з приводу суперечливих і непо-
пулярних поглядів, незалежно від того, зачіпає чи ні кого-небудь та чи 
інша точка зору; 
– навчальні заклади та науково-дослідні організації не мають права об-
межувати академічні свободи для своїх штатних співробітників, а також 
використовувати їх публічні заяви в якості приводу для дисциплінарних 
заходів або звільнення 

Щорічна 
доповідь 

Верховного 
комісара ООН 
з прав людини, 
27.07.2010 р. 

[128] 

Академічна свобода – включає право осіб вільно висловлювати думку 
про установу або систему, в яких вони працюють; виконувати свої фун-
кції, не відчуваючи проявів дискримінації або страху перед пересліду-
ванням з боку держави або іншого суб'єкта, брати участь в роботі про-
фесійних чи представницьких наукових органів і користуватися всіма 
міжнародно визнаними правами людини, притаманними іншим особам 
під тією ж юрісдікціей 

П. Бирне 
(США) 

[1142, 491] 

Складові академічних свобод: 
– право викладача займатися обраною дослідницькою темою та подавати 
свою професійну думку без покладання та побоювання покладання відпо-
відальності за політичні, релігійні, ідеологічні погляди, але результат дос-
лідження може оцінюватися колегами або посадовими особами інституції; 
– право викладача навчати без побоювання покладання відповідальності за 
політичні, релігійні, ідеологічні погляди, але навчання повинно відповіда-
ти розумним освітнім прагненням студента і поважати гідність студента; 
– право викладача як громадянина висловлюватися на суспільно важливі 
теми та переслідувати разом з іншими політичні цілі без побоювання пок-
ладання відповідальності, але треба відмежовувати пропаганду від науки; – 
право викладача мати позицію щодо освітньої політики та інституційних 
пріоритетів університету без побоювання покладання відповідальності, але 
треба поважати колег та захищати інституцію від зовнішніх непорозумінь. 
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Додаток Б.47 

Право інтелектуальної власності як складова культурних прав у ЗУ [200] 
 

Стаття ЗУ [200] Зміст 
ч. 3 ст. 2 Законодавство України про культуру має на меті… 

врегулювання відносин суб'єктів діяльності у сфері культури щодо 
інтелектуальної власності у сфері культури, забезпечення реалізації 
та захист авторського права і суміжних прав 

ч. 4 ст. 2 Відносини у сфері культури, що стосуються охорони та викорис-
тання об'єктів інтелектуальної власності, врегульовуються законо-
давством про інтелектуальну власність з урахуванням положень 
цього Закону. 

ч. 1 ст. 3 Основними засадами державної політики у сфері культури є… 
забезпечення свободи творчості, захист прав інтелектуальної влас-
ності, авторського права і суміжних прав; 

ч. 1 ст. 6 Громадяни мають право на… 
захист прав інтелектуальної власності, зокрема авторського права і 
суміжних прав 
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Додаток Б.48 

Універсальні міжнародні акти у сфері авторського права та суміжних прав 

Найменування акту Дата прийняття Адмініст-
ратор 

Відомості про ра-
тифікацію Украї-

ною 

Пов’яза-
ність актом 
відповідно 
до Угоди з 
ЄС [72] 

Угода ТРІПС 15.04.1994 р. 
нова редакція 
06.12.2005 р. 

СОТ ЗУ від 10.04.2008 р. 
№ 250-VI 

(приєднання до 
СОТ) 

Так 

У сфері авторського права 
Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 
(Паризький Акт) 

24.07.1971 р. ВОІВ ЗУ від 31.05.1995 р. 
№ 189/95-ВР 

Так 

Всесвітня конвенція про авторське право 06.09.1952 р., 
переглянута 
24.07.1971 р. 

ЮНЕСКО Постанова ВРУ від 
23.12.1993 р. № 

3794-XII 

– 

Договір про міжнародну реєстрацію аудіовізуальних творів 
(FRT) 

18.04.1989 р.  Не ратифік.  

Договір ВОІВ про авторське право (WCT) 
 

20.12.1996 р. ВОІВ ЗУ від 20.09.2001 р. 
№ 2733-III 

Так 

У сфері суміжних прав 
Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників 
фонограм і організацій мовлення (Римська конвенція) 

26.10.1961 р. ЮНЕСКО ЗУ від 20.09.2001 р. 
№ 2730-III 

Так 

Женевська конвенція про охорону інтересів виробників 
фонограм від незаконного відтворення їх фонограм 

29.10.1971 р.  ЗУ від 15.06.1999 р. 
№ 738-XIV 

– 

Договір ВОІВ про виконання і фонограми (ДВФ) 
 

20.12.1996 р. ВОІВ ЗУ від 20.09.2001 р. 
№ 2732-III 

Так 

Брюссельська конвенція про поширення сигналів, що несуть 
програми, які передаються через супутники 

21.05.1974 р. ЮНЕСКО Участь СРСР з 
20.01.1989р. 

– 
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Додаток Б.49 

Порівняння об’єктів авторських прав за Бернською Конвенцією 

та українським законодавством 

(вперше складена автором у дисертації [1076, с. 295]) 
 

Об’єкти авторських прав 
згідно ст. 433 ЦКУ61 

Об’єкти авторських прав 
згідно ст. 8 ЗУ [155]62 

Об’єкти авторських 
прав згідно ст. 2 Берн-

ської Конвенції 
1) літературні та художні тво-
ри, зокрема:  

1) літературні письмові тво-
ри белетристичного, публі-
цистичного, наукового, тех-
нічного або іншого характе-
ру (книги, брошури, статті 
тощо)  

 

романи, поеми, статті та інші 
письмові твори 

книги, брошури та інші 
письмові твори 
 

лекції, промови, проповіді та 
інші усні твори 
 

2) виступи, лекції, промови, 
проповіді та інші усні твори 

лекції, звертання, пропо-
віді та інші подібного 
роду твори 

драматичні, музично-драма-
тичні твори, пантоміми, хоре-
ографічні, інші сценічні твори 
 

6) драматичні, музично-
драматичні твори, пантомі-
ми, хореографічні та інші 
твори, створені для сценіч-
ного показу, та їх постанов-
ки 

драматичні і музично-
драматичні твори; хорео-
графічні твори і пантомі-
ми 

музичні твори (з текстом або 
без тексту)  

5) музичні твори з текстом і 
без тексту 

музичні твори з текстом  
або без тексту 

аудіовізуальні твори 
 

7) аудіовізуальні твори 
 

кінематографічні твори, 
до яких прирівнюються 
твори, виражені спосо-
бом, аналогічним кінема-
тографії 

твори живопису, архітектури, 
скульптури та графіки 

8) твори образотворчого ми-
стецтва 
 

малюнки, твори живопи-
су, архітектури, скульп-
тури, графіки і літографії 

 9) твори архітектури, місто-
будування і садово-
паркового мистецтва 

 

фотографічні твори 
 

10) фотографічні твори, у 
тому числі твори, виконані 
способами, подібними до 
фотографії 

фотографічні твори, до  
яких прирівнюються тво-
ри, виражені способом, 
аналогічним фотографії 

твори ужиткового мистецтва; 
 

11) твори ужиткового мисте-
цтва, у тому числі твори де-
коративного ткацтва, керамі-
ки, різьблення, ливарства, з 
художнього скла, ювелірні 
вироби тощо 

твори прикладного мис-
тецтва   

ілюстрації, карти, плани, ескі- 12) ілюстрації, карти, плани, ілюстрації, географічні 

                                                 
61 Нумерація згідно ст. 433 ЦКУ 
62 Нумерація згідно ст. 8 ЗУ [155] 
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зи і пластичні твори, що сто-
суються географії, топографії, 
архітектури або науки 
 

креслення, ескізи, пластичні 
твори, що стосуються геог-
рафії, геології, топографії, 
техніки, архітектури та ін-
ших сфер діяльності 

карти, плани, ескізи і 
пластичні твори, що від-
носяться до географії, 
топографії, архітектурі 
або наукам 
 

переклади, адаптації, аранжу-
вання та інші переробки літе-
ратурних або художніх творів 
 

13) сценічні обробки творів, 
зазначених у пункті 1 цієї 
частини, і обробки фолькло-
ру, придатні для сценічного 
показу; 
14) похідні твори; 
16) тексти перекладів для 
дублювання, озвучення, суб-
титрування українською та 
іншими мовами іноземних 
аудіовізуальних творів 

Переклади, адаптації, 
музичні аранжування та 
інші  
переробки літературного 
або художнього твору 
охороняються нарівні з 
оригінальними творами, 
без шкоди правам автора  
оригінального твору 
 

збірники творів, якщо вони за 
добором або упорядкуванням 
їх складових частин є резуль-
татом інтелектуальної діяль-
ності 

15) збірники творів, збірники 
обробок фольклору, енцик-
лопедії та антології, збірники 
звичайних даних, інші скла-
дені твори за умови, що вони 
є результатом творчої праці 
за добором, координацією 
або упорядкуванням змісту 
без порушення авторських 
прав на твори, що входять до 
них як складові частини 

Збірники літературних і 
художніх творів, напри-
клад енциклопедії та ан-
тології, що являють со-
бою за добором і розмі-
щенням матеріалів ре-
зультат інтелектуальної  
творчості, охороняються 
як такі, без шкоди правам 
авторів кожного з творів, 
що становить частину 
таких збірників 

2) комп’ютерні програми 3) комп’ютерні програми Комп’ютерні програми і 
бази даних, додатково до 
Бернської конвенції, охо-
роняються Угодою ВОІВ 
про авторське право 
(ДАП) (ст.ст. 4, 5) та 
Угодою ТРІПС (ст. 10) як 
літературні  твори в ро-
зумінні ст. 2 Бернської 
конвенції 

3) компіляції даних (бази да-
них), якщо вони за добором 
або упорядкуванням їх скла-
дових частин є результатом 
інтелектуальної діяльності 

4) бази даних 
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Додаток Б.50 
Терміни охорони прав інтелектуальної власності за міжнародними Конвенціями і у порівнянні з українським 

законодавством 
 

Бернська 
Конвенція  

Договір ВОІВ  Угода ТРІПС Конвенція 
ЮНЕСКО [25] 

ЗУ [155] 

Стаття 7 
(1) Термін охорони, надаваний  
цією Конвенцією, становить 
увесь час життя автора і п'ятде-
сят років після його смерті. 
(2) Проте для кінематографічних 
творів країни Союзу вправі пе-
редбачити, що термін охорони 
закінчується через п'ятдесят 
років після того, як твір за зго-
дою автора було зроблено досту-
пним  для загального відома, або 
–  якщо протягом п'ятдесяти 
років з часу створення такого 
твору ця подія не настане – що 
термін  охорони закінчується 
через п'ятдесят років після ство-
рення твору. 
(4) За законодавством країн  
Союзу зберігається право визна-
чати термін охорони фотографіч-
них творів і творів прикладного 
мистецтва, охоронюваних у яко-
сті художніх творів; проте цей 
термін не може бути менший 
двадцяти п'яти років від часу 
створення такого твору.  

Стаття 9 
Тривалість охорони 
фотографічних творів 

По відношенню до фото-
графічних творів Догові-
рні Сторони не застосо-
вують   положення статті 
7 (4) Бернської конвенції 
 

Стаття 12 
Строк захисту 

Якщо строк захисту тво-
ру, крім фотографічного 
твору або твору прикла-
дного мистецтва, обчис-
люється на  основі, ін-
шій, ніж тривалість жит-
тя людини, такий строк  
повинен бути не меншим 
50 років від кінця кален-
дарного року дозволеної 
відповідною особою пу-
блікації, або у разі, коли 
такої дозволеної відпові-
дною особою публікації  
протягом 50 років від 
часу створення цього 
твору не було, – то 50 
років від закінчення ка-
лендарного року  ство-
рення такого твору. 
 

Стаття IV 
2. a) Термін охорони 
творів, що надається 
відповідно до цієї Кон-
венції, не може бути 
коротше періоду, що 
охоплює час життя ав-
тора і двадцять п'ять 
років після його смерті 

Стаття 28 
Строк дії авторського 

права 
1. Авторське право на 
твір  виникає внаслі-
док факту його ство-
рення і починає діяти 
від дня створення 
твору.  
2. Авторське право діє 
протягом усього жит-
тя автора і 70 років 
після його смерті, 
крім випадків, перед-
бачених цією статтею. 
 



669 

Додаток Б.51 
Порівняння норм правового регулювання суміжних прав 

за міжнародним та українським законодавством 
 

Конвенція 29.10.1971 Римська Конвенція 26.10.61 Договір ДВФ 20.12.1996 ЗУ [155] 
Стаття 1. Визначення 

a) фонограма – будь-
який виключно звуко-
вий запис звуків; 
b) виробник фонограм 
– фізична або юридична 
особа, яка першою зро-
била запис звуків на 
фонограмі; 
c) копія – носій, який 
містить звуки, записані 
безпосередньо або опо-
середковано з фоногра-
ми, і який включає всі 
або значну частину 
звуків, записаних на цій 
фонограмі; 
d) розповсюдження 
серед публіки – будь-
який акт, за допомогою 
якого копії безпосеред-
ньо або опосередковано 
пропонуються публіці 
взагалі або будь-якій її 
частині 
 

Стаття 3. Визначення 
(a) виконавці – актори, співа-
ки, музиканти, танцюристи 
або інші особи, які виконують 
роль, співають, читають, де-
кламують, виконують або 
будь-яким іншим способом 
беруть участь у виконанні 
творів літератури й мистецтва; 
(b) фонограма – будь-який 
виключно звуковий запис зву-
чання виконання або інших 
звуків; 
(c) виробник фонограм– фізи-
чна або юридична особа, яка 
першою здійснила звуковий 
запис звучання виконання або 
інших звуків; 
(d) публікація – надання пуб-
ліці примірників фонограми в 
достатній кількості; 
(e) відтворення – виготовлен-
ня одного або кількох примір-
ників запису; 
(f) телерадіомовлення – пере-
дача бездротовими засобами 
звуків або зображень і звуків 
для приймання публікою; 
(g) ретрансляція – одночасна 

Стаття 2. Визначення 
(a) виконавці – актори, спі-
ваки, музиканти, танцюристи  
та інші особи, які грають 
роль, співають, читають, де-
кламують, грають на музич-
ному інструменті, інтерпре-
тують або іншим чином ви-
конують літературні або ху-
дожні твори, або вираження 
фольклору; 
(b) фонограма – запис  зву-
ків виконання або інших 
звуків, або відтворення зву-
ків, крім звуків у формі за-
пису, включеного до кінема-
тографічного або іншого 
аудіовізуального твору; 
(c) запис - втілення звуків 
або їх відтворень, яке дозво-
ляє здійснювати їх сприй-
няття, відтворення або спо-
віщення за допомогою від-
повідного пристрою; 
(d) виробник фонограми – 
фізична або юридична особа, 
яка бере на себе ініціативу та 
несе відповідальність за пе-
рший запис звуків виконання 

Стаття 1. Визначення 
виконавець – актор (театру, кіно тощо), співак, 
музикант, танцюрист або інша особа, яка вико-
нує роль, співає, читає, декламує, грає на музи-
чному інструменті, танцює чи будь-яким ін-
шим способом виконує твори літератури, мис-
тецтва чи твори народної творчості, циркові, 
естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а 
також диригент музичних і музично-
драматичних творів; 
виробник фонограми – фізична або юридична 
особа, яка взяла на себе ініціативу і несе відпо-
відальність за перший звукозапис виконання 
або будь-яких звуків; 
запис (звукозапис, відеозапис) – фіксація за 
допомогою спеціальних технічних засобів (у 
тому числі й за допомогою числового предста-
влення) на відповідному матеріальному носії 
звуків і (або) рухомих зображень, яка дозволяє 
здійснювати їх сприйняття, відтворення або 
сповіщення за допомогою  відповідного при-
строю; оприлюднення (розкриття публіці) тво-
ру - здійснена за згодою автора чи іншого су-
б'єкта авторського права і (або) суміжних  прав 
дія, що вперше робить твір доступним для пуб-
ліки шляхом опублікування, публічного вико-
нання, публічного показу, публічної демон-
страції, публічного сповіщення тощо;  
опублікування твору, фонограми, відеограми 
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передача телерадіопродукції 
однієї організації мовлення 
іншою організацією мовлення 
 

або інших звуків, або відтво-
рень звуків; 
(e) опублікування запису 
виконання або фонограми – 
надання примірників запису 
виконання або фонограми 
публіці за згодою власника 
прав та за умови, що примір-
ники надаються публіці у 
розумній кількості; 
(f) ефірне мовлення – пере-
дача засобами недротового 
зв'язку звуків або зображень 
і звуків, або їх відтворень 
для приймання публікою; 
така передача через супут-
ник також є «ефірним мов-
ленням»; передача кодова-
них сигналів  є «ефірним 
мовленням», якщо засоби  
декодування надаються пуб-
ліці організацією мовлення 
або за її згодою; 
(g) сповіщення для загаль-
ного відома виконання або 
фонограми – передача для 
публіки будь-яким способом, 
крім ефірного мовлення, 
звуків виконання чи звуків 
або відтворень звуків, запи-
саних на фонограму. Для 
цілей ст. 15 «сповіщення для 
загального відома»  включає 
доведення звуків або «відт-

– випуск в обіг за згодою автора  чи іншого 
суб'єкта авторського права і (або) суміжних 
прав виготовлених поліграфічними, електрон-
ними чи іншими способами примірників твору, 
фонограми, відеограми у кількості, здатній за-
довольнити, з урахуванням характеру твору, 
фонограми чи відеограми, розумні потреби 
публіки, шляхом їх продажу, здавання в май-
новий найм, побутового чи комерційного про-
кату, надання доступу до них через  електронні 
системи інформації таким чином, що будь-яка 
особа може його отримати з будь-якого місця і 
у будь-який час за власним вибором або пере-
дачі права  власності на них чи володіння ними 
іншими способами. Опублікуванням твору, 
фонограми, відеограми вважається також де-
понування рукопису твору, фонограми, відеог-
рами у сховищі (депозитарії) з відкритим дос-
тупом та можливістю одержання в ньому при-
мірника (копії) твору, фонограми, відеограми; 
публічне сповіщення (доведення до загального 
відома) – передача за згодою суб'єктів авторсь-
кого права і  (або) суміжних прав в ефір за до-
помогою радіохвиль (а також лазерних проме-
нів, гамма-променів  тощо), у тому числі з ви-
користанням супутників, чи передача на від-
даль за допомогою проводів або будь-якого 
виду наземного чи  підземного (підводного) 
кабелю (провідникового, оптоволоконного та 
інших видів) творів, виконань, будь-яких звуків 
і (або) зображень, їх записів у фонограмах і 
відеограмах, програм організацій  мовлення 
тощо, коли зазначена передача може бути 
сприйнята необмеженою кількістю осіб у різ-
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ворень звуків», записаних на 
фонограму, до слухового 
сприйняття публікою 

них місцях, віддаленість яких від місця переда-
чі  є такою, що без зазначеної передачі зобра-
ження чи звуки не можуть бути сприйняті; 
фонограма – звукозапис на відповідному носії 
(магнітній стрічці чи магнітному диску, грамо-
фонній платівці, компакт-диску тощо) вико-
нання або будь-яких звуків, крім звуків у формі 
запису, що входить до аудіовізуального  твору. 
Фонограма є вихідним матеріалом для вигото-
влення її примірників (копій); 
примірник фонограми – копія фонограми на 
відповідному матеріальному носії, яка викона-
на безпосередньо чи опосередковано із цієї 
фонограми і містить усі зафіксовані на ній зву-
ки чи їх частину;  
ретрансляція – прийом і одночасна передача, 
незалежно від використаних технічних засобів, 
повних і незмінних телерадіопрограм або істо-
тних частин таких програм, які транслюються 
мовником (ЗУ [154]); 
мовлення (телерадіомовлення) – створення 
(комплектування та/або пакетування) і розпо-
всюдження програм,  пакетів програм, передач 
з використанням технічних засобів телекомуні-
кацій для публічного приймання за допомогою 
побутових теле- та радіоприймачів у відкритий 
спосіб  чи  за абонентну плату на договірних 
засадах (ЗУ [154]). 

Стаття 6 
Кожна держава-
учасниця… може пе-
редбачати у своєму на-
ціональному законо-
давстві обмеження що-

Стаття 15 
1. Кожна Договірна Держава 
може у своєму національному 
законодавстві і своїх підза-
конних актах передбачати  
виключення з гарантованої 

Стаття 16 
(1) Договірні Сторони мо-
жуть передбачити в своєму 
національному законодавстві 
такі види обмежень або ви-
нятків щодо охорони прав 

Стаття 42 
1. Допускаються використання виконань, фо-
нограм, відеограм, програм мовлення, їх фікса-
ція, відтворення і доведення до загального ві-
дома без згоди виконавців, виробників фоно-
грам, відеограм і організацій мовлення у випа-
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до охорони інтересів 
виробників фонограм 
такого ж характеру, що 
й ті, які допускаються 
відносно охорони інте-
ресів авторів літератур-
них і художніх творів… 
за наступних умов: a) 
відтворення признача-
ється для використання 
виключно з метою на-
вчання або наукових 
досліджень; b) відтво-
реня… не буде поши-
рене на експорт копій; 
c) відтво-рення, здійс-
нене на підставі ліцен-
зії, передбачає право на 
справедливу винагоро-
ду, яка визначається 
згаданими органами з 
врахуванням, поряд з 
іншим, кількості копій, 
що будуть виготовлені. 

цією Конвенцією охорони що-
до: (a) використання в особис-
тих цілях; (b) використання 
коротких уривків з метою по-
відомлення про поточні події; 
(c) короткочасного звукового 
запису, здійснюваного органі-
зацією мовлення на своєму 
власному обладнанні і для сво-
їх власних передач; (d) вико-
ристання виключно в учбових 
або науково-дослідних цілях. 
2. Незважаючи на положення 
п. 1 цієї статті, будь-яка Дого-
вірна Держава може в своєму 
законодавстві і підзаконних 
актах передбачати такі ж об-
меження охорони прав вико-
навців, виробників фонограм і 
організацій мовлення, які пе-
редбачені її національним за-
конодавством і підзаконними 
актами щодо охорони авторсь-
кого права на твори літератури 
і мистецтва. 

виконавців і виробників фо-
нограм, які передбачені в 
їхньому національному за-
конодавстві щодо охорони 
авторського права на літера-
турні і художні твори. 
(2) Договірні Сторони зво-
дять будь-які обмеження або 
винятки з передбачених цим 
Договором прав до певних 
особливих випадків, які не 
завдають шкоди нормально-
му використанню виконання 
або фонограми і необґрунто-
ваним способом не обмежу-
ють законних інтересів ви-
конавця або виробника фо-
нограми. 
 

дках, передбачених статтями 21-25 цього Зако-
ну щодо обмеження майнових прав авторів 
літературних, художніх і наукових творів, якщо 
задовольняються такі умови: 
а) відтворення зазначених об'єктів здійснюєть-
ся виключно з метою навчання чи наукових 
досліджень; 
б) право на відтворення, передбачене у пункті 
«а» цієї частини, не поширюється на експорт 
відтворених примірників фонограм, відеограм, 
програм мовлення за межі митної території 
України; 
в) за суб'єктами суміжних прав зберігається 
право на справедливу винагороду з урахуван-
ням кількості відтворених примірників. Перед-
бачене цією частиною використання об'єктів 
суміжних прав без згоди суб'єктів суміжних 
прав є можливим лише за умови дотримання 
особистих немайнових прав суб'єктів авторсь-
кого права і суміжних прав, передбачених стат-
тями 14 і 38 цього Закону.  
2. Допускається відтворення в домашніх умо-
вах і виключно в особистих цілях творів і ви-
конань, зафіксованих у фонограмах, відеогра-
мах і їх примірниках, без згоди автора (авто-
рів), виконавців і виробників фонограм (відео-
грам), але з виплатою їм винагороди способом, 
визначеним частиною четвертою цієї статті. 
3. Передбачене чч. 1, 2 цієї статті використання 
об'єктів суміжних прав без згоди суб'єктів су-
міжних прав не повинно завдавати шкоди нор-
мальній експлуатації виконань, фонограм, ві-
деограм і програм мовлення і зачіпати законні 
інтереси виконавців, виробників фонограм, 
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відеограм і програм мовлення чи інших суб'єк-
тів авторського права і (або) суміжних прав. 

 Стаття 12 
Якщо фонограма, опублікова-
на в комерційних цілях, або 
відтворення такої фонограми 
використовується безпосеред-
ньо для телерадіопередачі або 
для будь-якого публічного 
сповіщення, разова справедли-
ва винагорода виплачується 
користувачем виконавцям або 
виробникам фонограм, або їм 
обом. За відсутності угоди між 
сторонами умови розподілу 
винагороди можуть визнача-
тися національним законодав-
ством 

 Стаття 43 
1. Допускається без згоди виробників фоно-
грам (відеограм), фонограми (відеограми) яких 
опубліковані для використання з комерційною 
метою, і виконавців, виконання яких зафіксо-
вані у цих фонограмах (відеограмах), але з ви-
платою винагороди, таке пряме чи опосередко-
ване комерційне використання фонограм і ві-
деограм та їх примірників: 
а) публічне виконання фонограми або її примі-
рника чи публічну демонстрацію відеограми 
або її примірника; 
б) публічне сповіщення виконання, зафіксова-
ного у фонограмі чи відеограмі та їх примірни-
ках, в ефір; 
в) публічне сповіщення виконання, зафіксова-
ного у фонограмі чи відеограмі та їх примірни-
ках, по проводах (через кабель). 

  Стаття 18 
Договірні Сторони передба-
чають відповідну правову 
охорону і ефективні засоби 
правового захисту від обхо-
ду існуючих технічних засо-
бів захисту суміжних прав 

Стаття 50 
Порушенням авторського права і (або) суміж-
них прав, що дає підстави для судового захис-
ту, є: 
е) будь-які дії для свідомого обходу технічних 
засобів захисту авторського права і (або) сумі-
жних прав, зокрема виготовлення, розповсю-
дження, ввезення з метою розповсюдження і 
застосування засобів для такого обходу. 
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Додаток Б.52 
 

Кількісні показники нормативів у сфері культури за Постановами КМУ 

від 30.05.1997 р. № 510 (щодо бібліотек) [241] та від 12.11.1998 р. № 1775 

(щодо клубних закладів) [245] 
 

Найменування 
нормативу 

Найменування
показника 

Цифрове 
значення 

Найменуван-
ня нормативу 

Цифрове 
значення 

Забезпечення 
населення клу-
бними закла-

дами 
 

Чисельність 
жителів, чол. 

 
 

до 500 Кількість місць 100 – 150 

від 500 до 1000 150 – 200 

від 1000 до 3000 Кількість місць 
на 1 тис. жите-

лів 
 

150 
від 3000 до 10000 100 
від 10000 до 20000 70 
від 20000 до 50000 50 

від 50000 до 100000 30 
від 100000 до 250000 25 
від 250000 до 500000 20 

понад 500000 15 

Забезпечення 
населення пуб-
лічними бібліо-

теками 
 

Чисельність 
жителів, чол. 

від 500 до 3000 Кількість 
бібліотек 

1 

Населенні пункти понад 3000 чол. Кількість насе-
лення, тис. 
чол., на яку 
повинна при-
ходитися 1 
бібліотека 

3 - 5 
Міські бібліотеки в залежності від хара-

ктеру забудови: 
 

- багатоповерхова (8 і більше поверхів) 30 і біль-
ше 

- середньоповерхова (4 – 5 поверхів) 15 - 20 
- малоповерхова (1 – 3 поверхи) 5 - 8 

Забезпечення 
дитячими біб-
ліотеками 

 

Міста с населенням до 75 тис.  жителів Кількість 
бібліотек 

1 
Міста с населенням понад 75 тис.  жи-

телів 
1 на 8-12 
шкіл 

Міста з районним поділом 1 на ад-
мін. ра-
йон 
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Додаток Б.53 
 

Розгорнуті визначення об’єктів правового захисту культурних надбань 
 

Документ Визначення 
Конвенція 

[27] 
«Культурна спадщина»: 
пам'ятки – твори архітектури, монументальної скульптури й живопису, еле-
менти та структури археологічного характеру, написи, печери та групи еле-
ментів, які мають видатну універсальну цінність з точки зору історії, мистец-
тва чи науки; 
ансамблі – групи ізольованих чи об'єднаних будівель, архітектура, єдність чи 
зв'язок з пейзажем яких є видатною універсальною цінністю з точки зору іс-
торії, мистецтва чи науки; 
визначні місця – твори людини або спільні витвори людини й природи, а та-
кож зони, включаючи археологічні визначні місця, що є універсальною цінні-
стю з точки зору історії, естетики, етнології чи антропології. 
«Природна спадщина»: 
природні пам'ятки, створені фізичними й біологічними утвореннями або гру-
пами таких утворень, що мають видатну універсальну цінність з точки зору 
естетики чи науки; 
геологічні й фізіографічні утворення й суворо обмежені зони, що є ареалом 
видів тварин і рослин, які зазнають загрози й мають видатну універсальну 
цінність з точки зору науки чи збереження; 
природні визначні місця чи суворо обмежені природні зони, що мають вида-
тну універсальну цінність з точки зору науки, збереження чи природної кра-
си. 

Конвенція 
[19] 

«Культурні цінності»: 
а) цінності, рухомі або нерухомі, які мають велике значення для культурної 
спадщини кожного народу, такі як пам'ятники архітектури, мистецтва або 
історії, релігійні або світські, археологічні місцерозташування, архітектурні 
ансамблі, які як такі представляють історичний або художній інтерес, витво-
ри мистецтва, рукописи, книги, інші предмети художнього, історичного або 
археологічного значення, а також наукові колекції або важливі колекції книг, 
архівних матеріалів або репродукцій цінностей, вказаних вище; b) будівлі, 
головним і дійсним призначенням яких є збереження або експонування ру-
хомих культурних цінностей, вказаних в пункті (a), такі як музеї, крупні біб-
ліотеки, сховища архівів, а також укриття, призначені для збереження в разі 
озброєного конфлікту рухомих культурних цінностей, вказаних в пункті (a); 
c) центри, в яких є значна кількість культурних цінностей, вказаних в пунк-
тах (a) і (b), так звані «центри зосередження культурних цінностей»

.Конвенція 
[24] 

Для цілей цієї Конвенції культурними цінностями вважаються цінності релі-
гійного або світського характеру, які розглядаються кожною державою як 
такі, що мають значення для археології, доісторичного періоду, історії, літе-
ратури, мистецтва і науки і які відносяться до категорій, визначених у Конве-
нції, наприклад: полотна, картини і малюнки повністю ручної роботи на 
будь-який основі і з будь-яких матеріалів (за винятком креслень і промисло-
вих виробів, прикрашених від руки); оригінальні твори скульптурного мис-
тецтва з будь-яких матеріалів; оригінальні гравюри, естампи та літографії; 
оригінальні художні підбірки і монтажі з будь-яких матеріалів. 
Примітка: у цілому розглядаються як рухомі цінності, детально описані у 
дод. Б.59. 

Рекомен- У цій Рекомендації під «рухомими культурними цінностями» розуміються всі 
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дація [106] рухомі цінності, які є виявом або свідоцтвом творчості людини чи еволюції 
природи та які мають археологічну, історичну, художню, наукову чи техніч-
ну цінність, відповідно до категорій предметів, визначених у Рекомендації, 
наприклад: твори живопису і малюнки повністю ручної роботи на будь-якій 
основі та з будь-яких матеріалів (за винятком креслень та промислових виро-
бів, прикрашених уручну); оригінальні естампи, афіші та фотографії, як види 
оригінальної творчості; оригінальні художні підбірки й монтажі з будь-яких 
матеріалів; скульптурні твори з будь-яких матеріалів; твори ужиткового мис-
тецтва з таких матеріалів, як скло, кераміка, метал, дерево тощо. 
Примітка: у цілому розглядаються як рухомі цінності, детально описані у 
дод. Б.59. 

Конвенція 
[56] 

Для цілей цієї Конвенції: 
1. Термін «нематеріальна культурна спадщина» означає ті звичаї, форми  по-
казу та вираження, знання та навички, а також пов'язані з ними інструменти, 
предмети, артефакти й культурні простори, які визнані спільнотами,  групами 
й у деяких випадках окремим особами як частина їхньої культурної   спад-
щини. Ця нематеріальна культурна спадщина, що передається від покоління 
до покоління, постійно відтворюється спільнотами та групами під впливом 
їхнього оточення, їхньої взаємодії з природою та їхньої історії і  формує у 
них почуття самобутності й наступності, сприяючи таким чином  повазі до 
культурного різноманіття й творчості людини. Для цілей цієї Конвенції до 
уваги береться лише та нематеріальна культурна спадщина, яка є сумісною з 
існуючими міжнародними договорами з прав людини, з вимогами взаємної 
поваги між спільнотами, групами та окремими особами, а також сталого роз-
витку. 
2. Термін «нематеріальна культурна спадщина», як її визначено у викладено-
му вище пункті 1, проявляється, inter alia, у таких галузях: 
a) усних традиціях та формах вираження, зокрема в мові  як носії нематеріа-
льної культурної спадщини; 
b) виконавському мистецтві; 
c) звичаях, обрядах, святкуваннях; 
d) знаннях та практиці, що стосуються природи та всесвіту; 
e) традиційних ремеслах. 

Конвенція 
[51] 

Для цілей цієї Конвенції: 
1. a) «Підводна культурна спадщина» означає всі сліди людського існування, 
які мають культурний, історичний або археологічний характер і частково або 
цілком, періодично або постійно знаходяться під водою протягом не менше 
100 років, як-от: 
i) об'єкти, споруди, будинки, артефакти й людські останки разом з їхнім ар-
хеологічним і природним оточенням; 
ii) судна, літальні апарати, інші транспортні засоби чи будь-які їхні частини,  
їхній вантаж або інший вміст, разом із їхнім археологічним і природним ото-
ченням; та 
iii) предмети доісторичного характеру. 
b) Трубопроводи й кабелі, прокладені по дну моря, не вважаються підводною 
культурною спадщиною. 
c) Інші установки, що не є трубопроводами або кабелями, що розміщені на  
дні моря й продовжують використовуватися, не вважаються підводною куль-
турною спадщиною. 

Конвенція 
[32] 

Для цілей цієї Конвенції вираз «архітектурна спадщина» включає такі неру-
хомі об'єкти: 
1. пам’ятки: усі будівлі та споруди, що мають непересічне історичне, архео-
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логічне, мистецьке, наукове, соціальне або технічне значення, включаючи усі 
особливості їхнього технічного виконання та оздоблення; 
2. архітектурні ансамблі: однорідні групи міських або сільських будівель, що 
мають непересічне історичне, археологічне, мистецьке, наукове, соціальне 
або технічне значення і характеризуються спільністю чітких територіальних 
ознак; 
3. визначні місця (створені спільно людиною та природою частково забудо-
вані ділянки, які мають чітко визначені характерні і однорідні риси, характе-
ризуються спільністю чітких територіальних ознак і мають непересічне істо-
ричне, археологічне, мистецьке, наукове, соціальне або технічне значення).

Конвенція 
[48] 

Для цілей цієї Конвенції «ландшафт» означає територію, як її сприймають 
люди, характер якої є результатом дії та взаємодії природних та/або людсь-
ких факторів; ландшафт є суттєвим компонентом оточення людей як вира-
ження різноманітності їхньої спільної культурної та природної спадщини та 
як основа їх ідентичності 

Конвенція 
[39] 

1. Археологічна спадщина включає споруди, архітектурні ансамблі, розбудо-
вані та облаштовані ділянки території, рухомі об'єкти, інші пам'ятки, а також 
їхній контекст, незалежно від місця розташування на суходолі або під водою. 
2. З цією метою складовими частинами археологічної спадщини вважаються  
всі матеріальні залишки та об'єкти, а також будь-які інші сліди існування 
людства у минулих епохах: 
i) збереження і вивчення яких допомагає з'ясувати розвиток історії людства 
та його зв'язок з природним середовищем; 
ii) головними джерелами отримання інформації відносно яких є розкопки або 
знахідки й інші методи дослідження історії людства та середовища, що його 
оточує; 
iii) які знаходяться у будь-якому місці, що знаходиться під юрисдикцією 
Сторін. 

ЗУ [177], 
ст. 1 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 
культурна спадщина – сукупність успадкованих людством від попередніх 
поколінь об'єктів культурної спадщини; 
об'єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда (витвір), комплекс 
(ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території 
чи водні об'єкти (об'єкти підводної культурної та археологічної спадщини), 
інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти неза-
лежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археоло-
гічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного,  мистець-
кого, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність; 
нерухомий об'єкт культурної спадщини – об'єкт культурної спадщини, який 
не може бути перенесений на інше місце без втрати його цінності з археоло-
гічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецько-
го, наукового чи художнього погляду та збереження своєї автентичності; 
рухомі предмети, пов'язані з нерухомими об'єктами культурної спадщини, – 
елементи, групи елементів об'єкта культурної спадщини, що можуть бути 
відокремлені від нього, але складають з ним єдину цілісність, і відокремлен-
ня яких призведе до втрати археологічної, естетичної, етнологічної, історич-
ної, архітектурної, мистецької, наукової або культурної цінності об'єкта; 
пам'ятка культурної спадщини (далі – пам'ятка) – об'єкт культурної спадщи-
ни, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. 

ЗУ [174], 
ст. 1 

Культурні цінності – об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають 
художнє, історичне, етнографічне та наукове значення  і підлягають збере-
женню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України, відпо-
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відно до категорій предметів, визначених у ст. 1 ЗУ [174], наприклад: оригі-
нальні художні твори живопису, графіки та скульптури, художні  композиції 
та монтажі з будь-яких матеріалів, твори декоративно-прикладного і тради-
ційного народного мистецтва. 
Примітка: у цілому розглядаються як рухомі цінності, детально описані у 
дод. Б.59. 

МК [142], 
п. 18 ч. 1 
ст. 4 

Культурні цінності – об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають 
художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збере-
женню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України 
Примітка: перелік видів не наводиться 

ЗУ [200], 
ч. 3 ст. 8 

Громадяни мають право на доступ до культурних цінностей шляхом: 
користування документами Національного архівного фонду України або їх 
копіями; 
ознайомлення з музейними колекціями, що належать до державної частини 
Музейного фонду України; 
користування фондами бібліотек, що належать до Державного бібліотечного 
фонду України. 
Примітка: зазначені види культурних цінностей є рухомими 

ФЗ РФ 
[276], ст. 3 

 

До об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури) народів РФ 
(далі – об'єкти культурної спадщини) в цьому Законі належать об'єкти неру-
хомого майна (включаючи об'єкти археологічної спадщини) з пов'язаними з 
ними творами живопису, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва, 
об'єктами науки і техніки та іншими предметами матеріальної культури, що 
виникли в результаті історичних подій, представляють собою цінність з точ-
ки зору історії, археології, архітектури, містобудування, мистецтва, науки і 
техніки, естетики, етнології чи антропології, соціальної культури і є свідчен-
ням епох і цивілізацій, справжніми джерелами інформації про зародження та 
розвиток культури. 
Об'єкти культурної спадщини відповідно до цього Закону поділяються на 
такі види: пам'ятники – окремі споруди, будівлі та споруди з територіями, які 
історично склалися (в тому числі пам'ятники релігійного призначення: церк-
ви, дзвіниці, каплиці, костели, кірхи, мечеті, храми буддистів, пагоди, сина-
гоги, молитовні будинки та інші об'єкти, побудовані для богослужінь); мемо-
ріальні квартири; мавзолеї, окремі поховання; твори монументального мис-
тецтва; об'єкти науки і техніки, включаючи військові; об'єкти археологічної 
спадщини; ансамблі – такі, що чітко локалізуються на історично сформова-
них територіях групи ізольованих чи об'єднаних пам'ятників, будівель і спо-
руд фортифікаційного, палацового, житлового, громадського, адміністратив-
ного, торговельного, виробничого, наукового, навчального призначення, а 
також пам'ятників і споруд релігійного призначення (храмові комплекси, да-
цани, монастирі, подвір'я), у тому числі фрагменти історичних планувань і 
забудов поселень, які можуть бути віднесені до містобудівних ансамблів; 
твори ландшафтної архітектури та садово-паркового мистецтва (сади, парки, 
сквери, бульвари), некрополі; об'єкти археологічної спадщини; визначні міс-
ця – творіння, створені людиною, або спільні творіння людини і природи, в 
тому числі місця побутування народних художніх промислів; центри істори-
чних поселень або фрагменти містобудівної планування і забудови; пам'ятні 
місця, культурні та природні ландшафти, пов'язані з історією формування 
народів та інших етнічних спільнот на території РФ, історичними (в тому 
числі військовими) подіями, життям видатних історичних особистостей; 
об'єкти археологічної спадщини; місця здійснення релігійних обрядів.

Закон Історико-культурні цінності поділяються на такі види: матеріальні історико-
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Республіки 
Білорусь 

[278], 
ст. 12-14 

 

культурні цінності, матеріальне втілення яких складає їх зміст; нематеріальні 
історико-культурні цінності, матеріальне втілення яких не здійснює істотного 
впливу на їх зміст. 
До матеріальних історико-культурних цінностей відносяться: документальні 
пам'ятники – акти державних органів, інші письмові та графічні документи, 
кінофотодокументи і звукозаписи, стародавні та інші рукописи, архівні до-
кументи, рідкісні друковані видання; заповідні місця – топографічно окрес-
лені зони або ландшафти, створені людиною або людиною і природою; па-
м'ятники археології – залишки укріплених поселень (стародавніх міст, горо-
дищ, замків), неукріплених поселень (стародавніх стоянок, поселень, окремо-
го житла); будівель, споруд, інших об'єктів (святилищ, місць здійснення об-
рядів, монастирів, храмів); хрести, культові камені, статуї, обеліски; курганні 
і ґрунтові могильники, окремі поховання, некрополі, мавзолеї та інші похо-
вання; інфраструктура сухопутних, водних i водно-волокових шляхів; монет-
ні і речові скарби, які разом з іншими нерухомими і (або) рухомими артефак-
тами збереглися в культурному шарі, а також в природних і штучних водой-
мах; пам'ятники архітектури – будівлі, споруди та інші об'єкти господарсько-
го, виробничого, військового або культового призначення, окремі або об'єд-
нані в комплекси і ансамблі (разом з навколишнім середовищем), об'єкти на-
родного зодчества, а також пов'язані з зазначеними об'єктами твори образот-
ворчого, декоративно-прикладного, садово-паркового мистецтва; пам'ятники 
історії – будівлі, споруди та інші об'єкти (включаючи території), пов'язані з 
найважливішими історичними подіями, розвитком суспільства і держави, 
міжнародними відносинами, з розвитком науки і техніки, культури та побуту, 
з життям політичних, державних, військових діячів, діячів науки, літератури і 
мистецтва; пам'ятки містобудування – забудова, планувальна структура або 
фрагменти населених пунктів (разом з навколишнім середовищем, в тому 
числі культурним шаром). Пам'ятники містобудування, як правило, є ком-
плексними історико-культурними цінностями; пам'ятники мистецтва – твори 
образотворчого, декоративно-прикладного та інших видів мистецтва. 
Матеріальні історико-культурні цінності поділяються на: нерухомі матеріа-
льні історико-культурні цінності, переміщення яких в просторі вимагає здій-
снення інженерних заходів і веде до часткової або повної втрати ними їх від-
мінних духовних, художніх і (або) документальних достоїнств; рухомі мате-
ріальні історико-культурні цінності, переміщення яких в просторі не пов'яза-
но зі зміною їх відмінних духовних, художніх і (або) документальних досто-
їнств. 
До нематеріальних історико-культурних цінностей відносяться звичаї, тради-
ції, обряди, фольклор (усна народна творчість), мова, її діалекти, зміст гера-
льдичних, топонімічних об'єктів і творів народного мистецтва (народного 
декоративно-прикладного мистецтва), інші нематеріальні прояви творчості 
людини. 

Закон 
Азербай-
джанської 
Республіки 

[274] 

Пам'ятниками історії і культури є археологічні та архітектурні об'єкти, етног-
рафічні, нумізматичні, епіграфічні, антропологічні матеріали, пов'язані з іс-
торичними подіями та особистостями будівлі, пам'ятні місця і предмети, цін-
ності, що пов'язані з релігійними переконаннями народу. 
Пам'ятники можуть бути рухомими (пересувними) і нерухомими (стаціонар-
ними). Рухомі пам'ятки зберігаються в музеях, архівах, фондах, на виставках 
і в інших відповідних місцях, нерухомі пам'ятки, будучи в більшості випадків 
археологічними та архітектурними пам'ятками, зберігаються в місцях знахо-
дження і створення
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Додаток Б.54 
Термінологія щодо об’єктів культурного надбання 

 

Документ Культурна спадщина Підводна культурна 
спадщина 

Культурні цінності 
 

Нематеріальна куль-
турна спадщина 

Природна спа-
дщина 

 
Конвенція [27] Нерухомі об’єкти: 

пам’ятки, ансамблі, у т. 
ч. архітектури; визначні 
місця, зокрема, архео-

логічні 

   Природні пам'ят-
ки, 

геологічні й фі-
зіографічні утво-

рення, 
природні визнач-

ні місця 
Конвенція [19]   Цінності, рухомі або 

нерухомі 
(див. дод. Б.53) 

  

.Конвенція [24]   Рухомі цінності   
Рекомендація 

[106] 
  Рухомі цінності   

Конвенція [56]    Див. конвенційне ви-
значення у дод. Б.53 

 

Конвенція [51]  Див. конвенційне ви-
значення у дод. Б.53 

   

Конвенція [32] Нерухомі об’єкти: 
пам'ятки, у т. ч. архео-
логічні, технічні; архі-
тектурні ансамблі, зок-
рема археологічні, тех-

нічні 

   Визначні місця: 
створені спільно 
людиною та при-
родою, у т. ч. ар-
хеологічні, техні-

чні 
Конвенція [48]     Ландшафт 
Конвенція [39] Археологічна спадщина включає споруди, архітектурні ансамблі, розбу-

довані та облаштовані ділянки території, рухомі об'єкти… незалежно від 
місця розташування на суходолі або під водою. 

  

ЗУ [177] Нерухомі об’єкти, розташовані як на суходолі,   Природні, приро-
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так і під водою (див. дод. Б.53) дно-антропогенні 
об’єкти  

ЗУ [174]   Рухомі цінності   
ЗУ [200] Не визначається  Рухомі цінності 

(архівний фонд, 
бібліотечний фонд, 
музейний фонд) 

  

ФЗ РФ [276] Нерухомі об’єкти: 
пам’ятники; 
ансамблі; 

визначні місця 

   Твори ландшафт-
ної архітектури 

та садово-
паркового мисте-
цтва (як ансамб-

лі) 
Закон Респуб-
ліки Білорусь 

[278] 

Нерухомі матеріальні 
історико-культурні цін-
ності, у т.ч. архітектур-

ні, археологічні 

 Рухомі матеріальні іс-
торико-культурні цін-

ності 

Нематеріальні істори-
ко-культурні цінності: 
звичаї, традиції, обря-
ди, фольклор тощо 

Ландшафти, 
об’єкти садово-
паркового мисте-
цтва 

Закон Азер-
байджанської 
Республіки 

[274] 

Нерухомі об’єкти: 
архітектурні, археоло-

гічні, історичні 

 Документальні 
пам’ятники  

 Заповідники 
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Додаток Б.55 
Судові спори в сфері охорони культурної спадщини 

 
№№ 
п/п 

Дата при-
йняття 
рішення 

№ 
справи 

Найменування 
суду й проце-
суального до-

кументу 

Суть спору та суть рішення 

1 03.11.2005 35/262-04 
 

ВГСУ, 
Постанова 

Розглядався позов про зобов'язання Регіонального відділення ФДМУ по Харківсь-
кій області вчинити дії по здійсненню приватизації цілісного майнового комплек-
су Державного підприємства, в склад якого, як встановили суди, входив будинок, 
який не підлягає приватизації як пам'ятка культурної спадщини. Постановою Хар-
ківського АГС в позові відмовлено. Ця позиція підтримана ВГСУ з огляду на но-
рми Закону України «Про тимчасову заборону приватизації пам'яток культурної 
спадщини» № 2391-IV, який набирав чинності з 23.02.2005 р., а також на принци-
пи, закріплені в ст. 10 Конвенції ЮНЕСКО про охорону архітектурної спадщини 
Європи, щодо збереження архітектурної спадщини 

2 13.06.2006  ВАСУ, 
Ухвала 

Підтримана позиція археологічної інспекції управління культури Черкаської ОДА 
щодо неможливості будівництва на земельній ділянці, на якій розташована ком-
плексна пам'ятка археології - поселення зарубинецької культури, городище XIV-
XVII ст. та культурний шар пізньосередньовічних Черкас. Зазначена територія 
набула статусу пам'ятки археології відповідно до Закону УРСР від 18.07.1978 р. 
«Про охорону і використання пам'яток історії та культури» і на даний час має та-
кож офіційний статус 

3 14.03.2007 2/705«НМ» ВГСУ, 
Постанова 

Розглядався позов про визнання права власності на незавершене будівництвом 
приміщення. Постановою Житомирського АГС в позові відмовлено. Ця позиція 
підтримана ВГСУ з огляду, зокрема, на те, що спірний об'єкт незавершеного буді-
вництва знаходиться в межах пам'ятки археології - окільного граду (посаду) дав-
нього Житомира XІІ - XІІІ ст.ст., яка перебуває на державному обліку з 1994р. 
(охоронний номер 2997), а відповідно до ЗУ [177] будь-які земляні, будівельні 
роботи на території пам'ятки археології та в її охоронній зоні без погодження з 
відповідним органом з охорони культурної спадщини проводити забороняється  

4 09.09.2008 К-7166/07 ВАСУ, 
Ухвала 

Підтримана позиція прокурора м. Києва щодо неможливості надання під будівни-
цтво земельної ділянки, яка знаходиться в Центральному історичному ареалі м. 



683 

Києва та зоні охоронюваного природного ландшафту, без погодження з органами 
охорони культурної спадщини 

5 17.03.2009 16/201 ВГСУ, 
Постанова 

Пунктом 1 рішення Київської міської ради  № 638-5/798 від 10.07.2003 р. «Про 
надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування зем-
лею» надана в оренду земельна ділянка під будівництво. Судом цей пункт Рішен-
ня скасований  з тих мотивів, що спірна земельна ділянка знаходиться на території 
охоронної зони пам'ятки історії національного значення - комплексу садиби Ін-
ституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, де також знаходиться «мо-
гила академіка О.О. Богомольця», на якій забороняється здійснювати будь-яке 
будівництво 

6 09.04.2009  ВАСУ, 
Ухвала 

Підтримана позиція прокуратури АРК та Державної служби охорони культурної 
спадщини щодо неможливості будівництва на земельній ділянці, яка, відповідно 
до Історико-архітектурного плану і комплексного охоронного зонування пам'ят-
ників історії і культури та природи адміністративного району «Велика Ялта», за-
твердженого Постановою Уряду АРК № 330 від 16.11.1995 р., розташована в зоні 
охоронюваного ландшафту Місхорського парку, де заборонено проведення буді-
вельних робіт 

7 22.04.2009 2-17/3550-
2004 

ВГСУ, 
Постанова 

Підтримана позиція природоохоронного прокурора щодо неприпустимості пере-
дачі в довгострокову оренду під будівництво земельної ділянки  Лівадійського 
парку, землі якого є державною власністю, мають особливий статус і до комуна-
льної власності ніколи не передавались, тому у органу місцевого самоврядування 
відсутнє право розпоряджатися цією земельною ділянкою. Ця позиція обґрунто-
вана приписами ст.ст. 3, 4 Закону [150], відповідно до яких пам'ятка садово-
паркового мистецтва загальнодержавного значення є об'єктом природно-
заповідного фонду та  власністю народу України. За правилами ст. 7 цього Закону 
землі природно-заповідного фонду України, а також землі територій та об'єктів, 
що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську цінність і є згі-
дно ст. 6 цього Закону об'єктами комплексної охорони, належать до земель при-
родоохоронного та історико-культурного призначення. Вилучення земельної ді-
лянки природно-заповідного фонду (загальнодержавного значення), як особливо 
цінної, можливе лише за відповідною постановою  КМУ у випадках, передбаче-
них ст. 150 Земельного кодексу України. Зазначена умова не була виконана  
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8. 09.12.2008 36/116 ВГСУ, 
Постанова 

Підтримана позиція Заступника прокурора міста Києва та Головного управління 
освіти і науки Київської міської ради щодо неприпустимості вилучення майна, в 
тому числі і з метою приватизації, яке знаходиться в користуванні позашкільного 
навчального закладу. Звернена увага, що згідно з п. «б» ч. 2 ст. 5 ЗУ «Про 
приватизацію державного майна», з урахуванням ЗУ «Про позашкільну освіту», 
не підлягають приватизації об’єкти, які забезпечують соціальний розвиток, збере-
ження та підвищення культурного, наукового потенціалу, духовних цінностей, 
зокрема об’єкти культури, мистецтва, архітектури, меморіальні комплекси, запо-
відники, парки тощо загальнонаціонального значення; об’єкти освіти, фізичної 
культури, спорту і науки, що фінансуються з державного бюджету. 

9. 01.12.2010 К-31325/10 ВАСУ, 
Ухвала 

Розглянута касаційна скарга за позовом фізичних осіб до Київської міської ради 
про визнання недійсним рішення Київської міської ради від 08.02.2007 р. № 
98/759 «Про передачу земельної ділянки… для будівництва, експлуатації та об-
слуговування житлового будинку з офісними приміщеннями та підземним автопа-
ркінгом по вул. Стрілецькій, 10/1 у Шевченківському районі м. Києва». В прийня-
тих судових рішеннях, в тому числі ухвалі ВАСУ, така передача визнана проти-
правною. Зокрема, суди зазначили, що спірна адреса відноситься до охоронної 
зони ансамблю Софійського собору, що внесений до Списку всесвітньої спадщи-
ни ЮНЕСКО, тому всі перетворення в цій зоні мають відбуватися у відповідності 
до Конвенції про охорону Всесвітньої культурної та природної спадщини. Так, 
Настановами, що регулюють виконання цієї Конвенції, [127], передбачено, що 
обов’язком країни-учасниці Конвенції є інформування Комітету Всесвітньої спа-
дщини через секретаріат ЮНЕСКО про наміри розпочати або дозволити в зоні, 
яка охороняється Конвенцією, про значні роботи по відновленню чи новому буді-
вництву, які можуть вплинути на цінність об‘єкта всесвітньої спадщини. Внаслі-
док спірного рішення Київська міська рада фактично вилучила спірну земельну 
ділянку з архітектурної охоронної зони ансамблю споруд Софійського собору і 
передала для будівництва, експлуатації та обслуговування офісного комплексу, 
про що Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, всупереч «Настановам…», не 
інформувала. 
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Додаток Б.56 
 

Перелік зруйнованих чи таких, що знаходяться у стані руйнації, 

пам’яток архітектури у місті Києві (за узагальненням [829]) 
 

Часовий 
період, роки 

Постраждалі пам’ятки архітектури 

Повністю зруйновані та втрачені 
2001 Житловий комплекс по вул. Інститутська, 15-17. Побудований в 1938 р. 

за проектом арх. І. Каракіса. У 1994 р. будинок одержав статус пам'ят-
ника архітектури. У 2001 р. будівлю було знівечене надбудовою, яка 
зіпсувала пропорції пам'ятника архітектури 

2005-2010 Знесений торговельний комплекс «Сінний базар». Побудований у 1949-
1958 рр. 
Руйнування будівель млина Бродського – найбільшого борошномельно-
го підприємства 1857-1920 рр. 
Втрачений Перший київський водопровід, вода в якому в той час була 
проведена з київських гір до самого домініканського монастиря (побуд. 
на початку 17 ст.)

2011 -2013 Загублений флігель Казанського, 1909 р. побудови, на Поштовій площі 
по вул. Сагайдачного 
Гостинний двір на Контрактовій площі, 4 (охоронний номер 872), будів-
ля якого постановою КМУ була видалена зі списку пам'яток архітектури 
Української РСР 
Знесені ворота і огорожа на в'їзді до Нижньої Лаври, нібито без відома 
дирекції заповідника 
Загублені Вали Національного історико-архітектурного музею «Київсь-
ка фортеця» (в рамках підготовки до ЄВРО-2012) 
Зруйнований особняк Олени Загорської початку XX століття по вул. 
Мельникова, 51 
Зруйновано історичні будівлі на Андріївському узвозі, визнаному запо-
відною зоною (Андріївський узвіз, 10б, Андріївський узвіз, 6) 
Знесений п'ятиповерховий прибутковий будинок по вулиці Горького, 44, 
побудований на початку ХХ століття за проектом інженера-
будівельника Трахтенберга 
Загублений будинок № 5 по Десятинному провулку, який потребував 
реконструкції, але ніяк не знесення. Зовсім недавно в розкопках під бу-
динком археологами був виявлений законсервований фундамент палацу 
князя Володимира 
На Будинку-пам'ятці архітектури по вул. Терещенківська, 13 під вигля-
дом ремонту були добудовані два поверхи. 
Знесена будівля по проспекту Перемоги, 8, побудована на початку ХХ 
століття 
Зруйновано будівлю по вул. Саксаганського, 111, яка була побудована в 
другій половині ХІХ століття, де жив Михайло Грушевський 
Знесений будинок по вулиці Жилянській, 120б, до цього довгий час пе-
ребував в аварійному стані 
Будівля по вулиці Марії Заньковецької, 6, яка є пам'яткою архітектури 
(охоронний номер 402), була зіпсована самовільною надбудовою без 
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дозвільних документів
2014 Загублена пам'ятна споруда 1931 р. Кінотеатр «Жовтень» 

Руйнація частини стародавніх укріплень «Київської фортеці «Косий ка-
понір», побудованих у 1830-х рр. 

2015 5-поверховий будинок по вул. Богдана Хмельницького, 10. Спочатку з 
нього відселили людей, а потім 19.02.2015 р. там сталася пожежа 
5-поверховий будинок по вул. Артема, 75. Спочатку з нього відселили 
людей, а потім 01.03.2015 р. там сталася пожежа 

Планується до знесення 
 Доведена до занепаду будівля-пам'ятник по вул. Грушевського, 4-б (під-

давалася ще й пожежі) 
«Замок Барона» на вулиці Ярославів Вал, 1 
Будинок-пам'ятник по вул. Алли Тарасової, 4, що прилягає до готелю 
Hayat, побудованому у 1905 р. 
Будинок Крістера по вул. Осиповського, 2-а 
Садиба художника Олександра Мурашка на Старокиївській ділянці, по 
вул. Малій Житомирській, 14, і будинки по вулиці Малій Житомирській 
(12-а, 12-б, 14-а, 14-б) (див. також дод. В.4) 

Знаходяться у стані руйнації 
 Будинок по вул. В. Житомирській, 32 (охоронний номер № 316) 

Житловий будинок по вул. Петлюри, 3/25 (Охоронний № 247) 
Будинок на Рейтарській, 22, побудований в 1910 р. 
Будинок по вул. Щекавицькій 19/33. (початок XX століття) 
Садиба Сікорських по вул. Ярославів Вал, 15, побуд. у 1904 р., від якої 
залишилася одна коробка (див. також [847]) 
Будівля-пам'ятник старого іподрому по вул. Суворова, 9 
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Додаток Б.57 
Зміст Хартій ІКОМОС 

 

Найменування Хартії, 
дата прийняття 

Основний зміст Джерело 

Міжнародна хартія з охорони й 
реставрації нерухомих пам'яток і 
визначних місць (Венеціанська 
хартія), 05.1964 р. 

Охорона пам'ятки передбачає збереження її оточення, яке не порушує масштабності споруди. 
Якщо традиційне середовище збереглося, його не слід порушувати; будь-яке нове будівництво, 
знесення та зміни, що могли б порушити співвідношення об'ємів і кольору, недопустимі (п. 6) 

http://zakon.rad
a.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.c
gi?nreg=995_75
7

Хартія з охорони історичних 
садів та ландшафтів (Флорентій-
ська хартія), 21.05.1981 р. 

Відповідальна влада повинна прийняти офіційні та адміністративні розпорядження для іденти-
фікації, інвентаризації та охорони історичних садів. Їх охорона повинна бути включена в плани 
по розподілу земель, в планувальні документи з благоустрою території. Влада повинна також, 
ґрунтуючись на думках компетентних експертів, прийняти необхідні фінансові розпорядження, 
які сприяють підтримці, консервації, реставрації і, можливо, відновленню історичних садів (п. 
23)

http://docs.kode
ks.ru/document/
901756970 
 

Дрезденська декларація, 1982 р. При реставрації пам'яток архітектури необхідно робити акцент на вимозі збереження початково-
го змісту пам'ятника у зв'язку із зростаючим інтересом щодо забезпечення доказів історії (п. 4) 
Необхідно продовжувати традиційне використання будівель під час відновлення зруйнованих 
пам'яток архітектури. Зростаюче усвідомлення духовної цінності пам'яток також сприяє цій тен-
денції. Це стосується в значному ступені житлових будинків в містах і селах, а також ратуш, 
церков та інших історичних будівель (п. 9) 

http://spbiir.ru/ft
pgetfile.php?id=
2064 

Міжнародна хартія з охорони 
історичних міст (Вашингтонська 
хартія), 1987 р. 

Нові функції та мережі інфраструктури, яких вимагає сучасне життя, мають пристосовуватися 
до специфіки історичних міст (п. 8) 

http://www.spad
shina.org.ua/ind
ex.php?sID=19
&itemID=179 

Міжнародна хартія з охорони і 
використання археологічної спа-
дщини (Лозаннська хартія), 1990 
р. 

Якщо законодавство поширюється тільки на пам'ятки, що офіційно охороняються, паспортизо-
вані або зареєстровані, то повинні вживатися заходи для тимчасової охорони нововиявлених 
ділянок спадщини, або пам'яток, які ще не охороняються, доки не буде проведена їхня оцінка з 
точки зору археології (п. 3) 
Головна мета управління археологічною спадщиною – збереження пам'яток і визначних місць у 
первісному вигляді, включаючи тривалу консервацію, старанність у складанні документації і 
зберіганні колекцій та всього того, що до них належить. Будь-яка зміна елементів спадщини є 
порушенням її схоронності у первісному вигляді (п. 6)

http://www.spad
shina.org.ua/ind
ex.php?sID=19
&itemID=178 
 

Хартія щодо принципів збере-
ження історичних дерев'яних 
будівель (Хартія Мехіко), 1999 р. 

Необхідне визнання важливості дерев'яних будівель всіх періодів, як частини культурної спад-
щини світу; великої різноманітності історичних дерев'яних будівель; зростаючої нестачі істори-
чної дерев'яних будівель через їх уразливості, неправомірного використання та втрати навичок і 
знань про традиційної конструкції і технології будівництва

http://sergei-
kulikov.livejour
nal.com/17056.
html 
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Додаток Б.58 

Види правопорушень щодо культурних цінностей за додатком ІІІ до Конвен-

ції [31] 

Пункт Під-
пункт

Диспозиція порушення 

1. a Крадіжки культурних цінностей 
 b привласнення культурних цінностей шляхом застосування насильст-

ва або загрози 
 c прийняття культурних цінностей на місці, де було зареєстровано по-

чаткове правопорушення, незалежно від місця скоєння останнього 
2. a Діяння, що полягають в незаконному придбанні культурної цінності 

іншою особою, незалежно від того, чи кваліфікуються такі діяння 
національним законодавством як незаконне привласнення, шахрайс-
тво, зловживання довірою і іншим чином 

 b користування культурної цінністю, отриманою внаслідок майнового 
правопорушення іншого, ніж крадіжка 

 c придбання в результаті грубої необережності культурної цінності, 
отриманої в результаті крадіжки або майнового правопорушення 
іншого, ніж крадіжка 

 d знищення або пошкодження культурної цінності іншою особою 
 e досягнення домовленості, за якою слідують явні дії, між двома або 

більше особами з метою здійснення правопорушення, зазначеного в 
пункті 1 цього Додатка 

 f i) відчуження культурної цінності, яка є невідчужуваною згідно із 
законодавством Сторони Конвенції; 
ii) придбання цінності, зазначеної в пункті "i", якщо особа, яка купує 
її, діє, усвідомлюючи, що ця цінність є невідчужуваною; 
iii) відчуження культурної цінності в порушення законодавства Сто-
рони, яке дозволяє відчуження такої цінності, лише за умови отри-
мання попереднього дозволу компетентних органів; 
iv) придбання цінності, зазначеної в пункті "iii", якщо особа, яка ку-
пує її, діє, усвідомлюючи, що ця цінність відчужена в порушення 
законодавства, зазначеного в пункті "iii"; 
v) порушення законодавства Сторони, відповідно до якого особа, що 
відчужує або купує культурну цінність, має повідомити компетент-
ним органам про це відчуження або придбання 

 g i) порушення законодавства Сторони, відповідно до якого особа, що 
випадково відкрила археологічні предмети, зобов'язана повідомити 
про ці предмети компетентним органам; 
ii) приховання або відчуження цінності, зазначеної в пункті "i"; 
iii) придбання предметів, зазначених у пункті "i", якщо особа, яка 
купує їх, діє, усвідомлюючи, що цінність була отримана в порушення 
законодавства, зазначеного в пункті "i"; 
iv) порушення законодавства Сторони, згідно з яким археологічні 
розкопки можуть проводитися з санкції компетентних органів; 
v) приховування або відчуження археологічних предметів, виявлених 
в результаті розкопок, що проводяться в порушення законодавства, 
зазначеного в пункті "iv"; 
vi) придбання археологічних предметів, виявлених внаслідок розко-
пок, що проводяться в порушення законодавства, зазначеного в пун-
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кті "iv", якщо особа, яка купує їх, діє, усвідомлюючи, що ці предмети 
були придбані в результаті таких розкопок; 
vii) порушення законодавства Сторони або дозволу на розкопки, що 
видається компетентними органами, згідно з яким особа, яка виявила 
археологічні предмети в результаті належним чином санкціонованих 
розкопок, зобов'язана заявити про такі предмети компетентним орга-
нам; 
viii) приховування або відчуження предметів, зазначених у пункті 
"vii"; 
ix) придбання предметів, зазначених у пункті "vii", якщо особа, яка 
купує їх, діє, усвідомлюючи, що ці предмети були отримані в пору-
шення законодавства, зазначеного в пункті "vii"; 
x) порушення законодавства Сторони, згідно з яким використання 
металевих детекторів при археологічних роботах або заборонено, або 
обумовлено умовами 

 h i) вивезення або спроба вивезення культурної цінності, вивезення 
якої заборонено законодавством Сторони; 
ii) вивезення або спроба вивезення без дозволу компетентних органів 
культурної цінності, вивезення якої здійснюється тільки при наявно-
сті такого дозволу відповідно до законодавства Сторони 

 i порушення законодавства Сторони: 
i) яке допускає внесення змін в охоронювані пам'ятники архітектури, 
охоронювані пересувні пам'ятники, охоронювані монументальні ан-
самблі або охоронювані ділянки місцевості тільки з попереднього 
дозволу, виданого компетентними органами, або 
ii) згідно з якими власник охоронюваного пам'ятника архітектури, 
охоронюваного пересувного пам'ятника, охоронюваного монумента-
льного ансамблю або охоронюваної ділянки місцевості повинен збе-
рігати його в належному стані або повідомити про дефекти, які на-
ражають на небезпеку його збереження 

 j отримання культурних цінностей, якщо первинне правопорушення 
входить до переліку, викладеного у цьому пункті, і незалежно від 
місця, де було скоєно останнім 
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Додаток Б.59 

Порівняння складу об’єктів культурних цінностей  

Визначення згідно з 
Конвенцією [24] 

Визначення згідно з 
Рекомендацією [106] 

Визначення згідно з 
Конвенцією [31] 

Визначення згідно ЗУ [174] 

1 2 3 4 
а) рідкі колекції й зразки флори та 
фауни, мінералогії, анатомії й 
предмети, що представляють ін-
терес для палеонтології; 

xi) зоологічні, ботанічні та 
геологічні зразки; 

h) рідкісні колекції та зразки фауни;
i) рідкісні колекції та зразки флори; 
j) рідкісні колекції та зразки міне-
ралів; 
k) рідкісні анатомічні колекції і 
зразки; 
l) предмети, що представляють 
інтерес з точки зору палеонтології; 

зоологічні колекції, що ста-
новлять наукову, культурно-
освітню, навчально-виховну 
або естетичну цінність; рідкі-
сні колекції та зразки флори і 
фауни, мінералогії, анатомії 
та палеонтології;  

b) цінності, що стосуються історії, 
включаючи історію науки і техні-
ки, історію воїн і суспільств, а 
також пов’язані з життям націо-
нальних діячів, мислителів, вче-
них й артистів та з крупними на-
ціональними подіями;  

 v) історичні цінності, в т. ч. 
пов'язані з історією природни-
чих наук і техніки, воєнною та  
суспільною історією, а також  
із життям народів і національ-
них керівників, мислителів, 
учених і діячів мистецтва та 
важливими національними 
подіями; 

e) речі, що мають відношення до 
історії, включаючи історію науки і 
техніки, а також військову істо-
рію та історію суспільства; 
f) речі, пов'язані з життям націо-
нальних керівників,мислителів, вче-
них і художників; 
g) предмети, пов'язані з важливими 
національними подіями; 

предмети, пов’язані з істори-
чними подіями, розвитком 
суспільства та держави, істо-
рією науки і культури, а та-
кож такі, що стосуються жит-
тя та діяльності видатних дія-
чів держави, політичних пар-
тій, громадських і релігійних 
організацій, науки, культури 
та мистецтва;  

с) археологічні знахідки (включа-
ючи звичайні і таємні) та археоло-
гічні відкриття;  

i) знахідки внаслідок наземних  
і підводних археологічних до-
сліджень та розкопок; 

a) археологічні знахідки, отримані в 
результаті археологічних дослі-
джень і розкопок (включаючи зви-
чайні і незаконні), що проводяться 
на землі і під водою; 
q) все останки і предмети або інші 
сліди існування людини, що є свід-
ченням епох і цивілізацій, для яких 
розкопки і відкриття є головним 
або одним з основних джерел нау-

предмети музейного значен-
ня, знайдені під час археоло-
гічних розкопок; 
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кової інформації; 

d) складові частини розкомплек-
тованих художніх та історичних 
пам’яток та археологічних місць; 
 

iii) елементи історичних пам'я-
ток, що зазнали роздроблення; 
 

 b) елементи художніх та історич-
них пам'яток або археологічних 
об'єктів, що зазнали роздроблення; 

складові частини та фрагмен-
ти архітектурних, історичних, 
художніх пам’яток і пам’яток 
монументального мистецтва; 
Примітка: археологічна спа-
дщина України - …рухомі 
культурні цінності (археоло-
гічні предмети), що походять 
з об’єктів археологічної спа-
дщини (ЗУ [187]) 

е) старовинні предмети більш ніж 
100-річної давнини, такі як надпи-
си, чеканні монети и печатки; 

ii) предмети старовини, як-от  
знаряддя, гончарні вироби, 
написи, монети, печатки, кош-
товності, зброя і предмети з 
поховань, зокрема мумії; 

f) знаряддя праці, глиняні вироби, 
написи, монети, печатки, 
коштовності, зброя і останки 
поховань, включаючи мумії, більш 
ніж столітньої давності; 

рідкісні монети, ордени, ме-
далі, печатки та інші предме-
ти колекціонування;  

  a) оригінальні художні колекції та 
монтажі з будь-якого матеріалу, 
що мають важливе значення для 
художньої, історичної, 
археологічної, наукової та інших 
областей культури; 

 

f) етнологічні матеріали;  iv) антропологічні та етнологі-
чні матеріали; 

m) матеріали, що представляють 
інтерес з точки зору антропології; 
n) предмети, що представляють 
інтерес з точки зору етнології; 

 

g) художні цінності, такі як: 
i) полотна, картини і рисунки ціл-
ком ручної роботи на будь-якій 
основі і з будь-яких матеріалів (за  
виключенням креслень та проми-
слових виробів, що прикрашені 
від руки); 
ii) оригінальні твори скульптур-

vi) художні цінності, як-от: 
– твори живопису і малюнки  
повністю ручної роботи на 
будь-якій основі та з будь-
яких матеріалів (за винятком 
креслень та промислових ви-
робів, прикрашених уручну); 
– оригінальні естампи, афіші  

c) картини, живопис та малюнки 
ручної роботи на будь-якій основі і 
з використанням будь-яких матері-
алів, що мають важливе значення 
для художньої, історичної, археоло-
гічної, наукової та інших
областей культури; 
d) оригінальні твори скульптури з 

оригінальні художні твори 
живопису, графіки та скульп-
тури, художні композиції та 
монтажі з будь-яких матеріа-
лів, твори декоративно-
прикладного і традиційного 
народного мистецтва; 
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ного мистецтва з будь-яких мате-
ріалів; 
iii) оригінальні гравюри, естампи і 
літографії; 
iv) оригінальні художні підборки і 
монтажі з будь-яких матеріалів; 

та фотографії, як види оригі-
нальної творчості; 
– оригінальні художні підбор-
ки й монтажі з будь-яких ма-
теріалів; 
– скульптурні твори з будь-
яких матеріалів; 
– твори ужиткового мистецтва 
з таких матеріалів, як скло, 
кераміка, метал, дерево тощо; 

будь-якого матеріалу, що мають 
важливе значення для художньої, 
історичної, археологічної, наукової 
та інших областей культури, а та-
кож окремі частини таких творів; 
e) оригінальні гравюри, естампи, 
літографії та фотографії, які мають 
важливе значення для художньої, 
історичної, археологічної, наукової 
та інших областей культури; 
b) твори прикладного мистецтва з 
таких матеріалів, як скло, керамі-
ка, метал, дерево і т.п., що мають 
важливе значення для художньої, 
історичної, археологічної, наукової 
та інших областей культури; 

h) рідкі рукописи і інкунабули, 
старовинні книги, документи і 
видання, що являють особливий  
інтерес (історичний, художній, 
науковий, літературний и т. п.),  
окремо або в колекціях; 

vii) манускрипти та інкунабу-
ли,  кодекси, книги, документи 
чи видання, що становлять 
особливий інтерес; 
 

 i) рідкісні манускрипти і 
інкунабули, поодинокі або в 
колекціях; 
c) старовинні книги, документи та 
публікації, що представляють 
особливий інтерес (історичний, 
художній, науковий і т.п.), одиничні 
або в колекціях; 

старовинні книги та інші ви-
дання, що становлять істори-
чну, художню, наукову та 
літературну цінність, окремо 
чи в колекції; манускрипти та 
інкунабули, стародруки… 
окремо чи в колекції;  

i) поштові марки, податкові та 
аналогічні їм марки, окремо або в 
колекціях  

viii) предмети, що становлять  
інтерес з точки зору нумізма-
тики (медалі та монети) або 
філателії; 

o) предмети, що представляють 
інтерес з точки зору філателії; 
p) раритети, що представляють 
інтерес з точки зору нумізматики 
(медалі та монети); 

рідкісні поштові марки, інші 
філателістичні матеріали, 
окремо чи в колекції; 
 

j) архіви, включаючи фоно-, фото- 
и кіноархіви;  

ix) архівні документи, в т. ч. 
записи текстів, мали та інші 
картографічні матеріали, фо-
тографії, кінофільми, звукоза-
писи та документи, що чита-

d) архіви, що включають записи 
текстів, карти та інші 
картографічні матеріали, 
фотографії, кіноплівки, звукові 
записи і машиночитаних записи, що 

архівні документи, включаю-
чи кіно-, фото- і фонодокуме-
нти, окремо чи в колекції;  
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ються машинами; мають важливе значення для 
художньої, історичної, 
археологічної, наукової та інших 
областей культури; 

k) меблі більш ніж 100-річної  
давнини та старовинні музичні 
інструменти 

x) меблі, гобелени, килими, 
костюми та музичні інструме-
нти; 

g) предмети меблів, гобелени, 
килими та одяг більш ніж 
столітньої давності; 
h) музичні інструменти більш ніж 
столітньої давності; 

унікальні та рідкісні музичні 
інструменти;  

   різноманітні види зброї, що 
має художню, історичну, ет-
нографічну та наукову цін-
ність;  

   родинні цінності – культурні 
цінності, що мають характер 
особистих або родинних пре-
дметів;  

 
Примітка. Держави, що приєдналися до Конвенції [31], обов’язково визнаю́ть її поширення щодо правопорушень, скоєних по відношен-
ню до культурних цінностей, перелічених у стовпчику 3 звичайним шрифтом. Будь-яка Договірна держава може в будь-який час заявити, 
що вона вважає правопорушеннями, що відносяться до культурних цінностей, також перелічених у стовпчику 3 курсивом. 
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Додаток Б.60 
ДОВІДНИК  

кодів товарів згідно з  
Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 

(УКТ ЗЕД)63 
 

Розділ XXI 
ТВОРИ МИСТЕЦТВА, ПРЕДМЕТИ КОЛЕКЦІОНУВАННЯ ТА АНТИКВАРІАТ  

Група 97 
Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат 

 

Код Назва за УКТ ЗЕД Аналог 

9701  Картини, малюнки та пастелі, пов-
ністю виконані вручну, за винят-
ком малюнків товарної позиції 
4906 та інших готових виробів, 
розмальованих або декорованих 
вручну; колажі та аналогічні деко-
ративні зображення:

Оригінальні художні твори живопису, 
графіки та скульптури, художні ком-
позиції та монтажі з будь-яких матері-
алів, твори декоративно-прикладного і 
традиційного народного мистецтва 
[174] 
 

9701 10 00 00 - картини, малюнки та пастелі

9701 90 00 00 - інші  

9702 00 00 00 Оригінали гравюр, естампів та лі-
тографій  

Оригінальні гравюри, естампи і літог-
рафії [24]. У ЗУ [174] відсутні

9703 00 00 00 Оригінали скульптур і статуеток з 
будь-якого матеріалу  

Оригінальні твори скульптурного мис-
тецтва з будь-яких матеріалів [24]; 
Оригінальні художні твори… скульп-
тури [174]

9704 00 00 00 Марки поштові або гербові, знаки 
поштової оплати, у тому числі 
першого дня гашення, поштові 
канцелярські предмети (гербовий 
папір) та подібні предмети, вико-
ристані або невикористані, за ви-
нятком товарів товарної позиції 
4907  

рідкісні поштові марки, інші філателі-
стичні матеріали, окремо чи в колекції 
[174] 

9705 00 00 00 Колекції та предмети колекціону-
вання із зоології, ботаніки, мінера-
логії, анатомії або такі, що станов-
лять історичний, археологічний, 
палеонтологічний, етнографічний 
чи нумізматичний інтерес

Зоологічні колекції, що становлять 
наукову, культурно-освітню, навчаль-
но-виховну або естетичну цінність; 
рідкісні колекції та зразки флори і фа-
уни, мінералогії, анатомії та палеонто-
логії [174]

9706 00 00 00 Предмети антикваріату віком по-
над 100 років  

е) старовинні предмети більш ніж 100-
річної давнини, такі як надписи, че-
канні монети и печатки; 
k) меблі більш ніж 100-річної давнини 
та старовинні музичні інструменти 
[24]. У ЗУ [174] відсутні 

                                                 
63http://dtkt.com.ua/show/0sid081.html 
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Додаток Б.61 

Перелік сувенірних виробів, предметів культурного і ужиткового призначен-

ня серійного і масового виробництва, на вивезення (тимчасове вивезення) 

яких, відповідно до Інструкції [269], дозвіл не потрібен 
 

№ 
п/п 

Найменування 

1. Культурні цінності, що тимчасово ввезені в Україну, за наявності митної деклара-
ції, оформленої в установленому порядку під час ввезення (пересилання) в Украї-
ну цих цінностей 

2. Твори сучасного мистецтва, предмети народних художніх промислів, сувеніри, 
придбані в торговельній мережі 

3. Живопис, пластика малих форм, авторська графіка, гобелени, вироби  декоратив-
но-ужиткового мистецтва з кераміки, фарфору, фаянсу, скла, дерева, металу, текс-
тилю та інших матеріалів, створені після 1950 року 

4. Вітчизняні та зарубіжні предмети побуту масового і серійного виробництва, ство-
рені після 1950 року, у т.ч.: меблі (окремі предмети та гарнітури); килими фабрич-
ного та ручного виготовлення, килимові та текстильні вироби різних видів; пред-
мети костюма і деталі, які його доповнюють; посуд та інші ужиткові предмети із 
скла, кришталю, фарфору, фаянсу, кераміки, майоліки, дерева, пап'є-маше тощо; 
ювелірні вироби серійного та масового виробництва із недорогоцінних металів і 
напівдорогоцінних каменів; іграшки з каміння, соломки, металу, пластмаси; 

5. Сучасні предмети релігійного призначення різної конфесійної належності, вигото-
влені друкованим способом ікони, а також хрести, лампади, підсвічники й інші 
предмети релігійного призначення тиражного виробництва 

6. Предмети техніки: автомобілі, мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби, 
що не мають значної історичної цінності (під значною історичною цінністю розу-
міється: приналежність їх видатним особам, політичним діячам, участь у видатних 
подіях, ексклюзивні моделі, які не були в серійному виробництві або випущені у 
малій кількості, або ювілейні, або випущені до 1950 року і їх кількість в Україні не 
більше як два екземпляри); годинники (наручні, підлогові, настінні і т.п.), вигото-
влені після 1950 року; сучасні моделі літаків, автомобілів, кораблів та інших пре-
дметів техніки; патефони та платівки (починаючи з № 285 для платівок «МОНО» і 
з № 739 для платівок «СТЕРЕО»), виготовлені після 1960 року 

7. Твори друку, видані після 1945 року, у т.ч. окремо видані твори, зібрання творів, 
збірки творів різних авторів, науково-популярна література, література для дітей; 
періодичні, нотні, картографічні, образотворчі видання, брошури, рекламні видан-
ня; видання, що вивозяться їх авторами; довідники для вступників до вищих на-
вчальних закладів та однотомні мовні словники; сучасні репринтні та факсимільні 
видання; усі видання та інформація на будь-яких носіях, що відправляються дер-
жавними бібліотеками, бібліотеками наукових товариств і громадських організа-
цій, музеями відповідно до міжнародного книгообміну та міждержавного міжбіб-
ліотечного обміну; тиражована друкована графіка (репродукції, літографії, естам-
пи, плакати, постери, афіші, календарі, листівки, конверти і т.п.), фотоальбоми і 
фотопродукція сувенірного призначення і т.п. 

8. Музичні інструменти за наявності одного з документів: фабричний паспорт, тор-
гова квитанція, чек, ярлик на інструменті тощо, виготовлені після 1950 року, у т.ч.: 
фабричні серійні вітчизняного та зарубіжного виробництва; механічні та електро-
музичні інструменти фабричного виробництва 

9. Знаки поштової оплати України: поштові марки й блоки, марковані поштові кон-
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верти й марковані поштові картки (художні й стандартні), видані після 1991 року 
10. Особисті нагороди у разі переїзду громадян на постійне місце проживання до ін-

ших держав при наявності орденських книжок або нагородних посвідчень. Виве-
зення громадянами, які переїжджають на постійне місце проживання до іншої 
держави, нагород, що залишилися від померлих батьків, можливе за умови подан-
ня документів, що підтверджують переїзд громадян на постійне місце проживання 
до іншої держави, свідоцтва про смерть, орденських книжок або нагородних пос-
відчень та документів, що підтверджують родинні зв'язки 

11. Державні нагороди України з дорогоцінних металів та/або дорогоцінного каміння, 
порядок вивезення яких затверджено постановою КМУ від 21.06.2001 р. № 677; 

12. Значки, пам'ятні знаки, настільні медалі, ювілейні та пам'ятні монети, банкноти, 
які не є засобом платежу (крім вітчизняних та зарубіжних монет із дорогоцінних і 
недорогоцінних металів, паперових грошових знаків до 1960 р. включно) 
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Додаток Б.62 

Критерії, за якими пропонувалося визначати культурні цінності, що заборо-

нені чи дозволені (на підставі відповідного свідоцтва) до вивезення 
 

Види культурних 
цінностей 

Заборонено до вивезення 
(проект) 

Дозволено на підставі свідоцтва на 
право вивезення культурних цінностей 

 

Культурні цінності: занесені 
до Державного реєстру на-
ціонального культурного 
надбання; включені до На-
ціонального архівного фон-
ду України; включені до 
державної частини Музей-
ного фонду України 

 

Твори живопису та 
графіки, виготовлені 
вручну 

Виготовлені до ХVIII ст. 
включно 

Ікони, створені більше 100 років тому і 
вартістю від 500 (1000) євро; твори 
класиків українського мистецтва і іно-
земних майстрів зі світовим ім’ям, 
створені більше 50 років тому і вартіс-
тю від 5 тис. євро 

Твори скульптури 
Виготовлені до ХVIII ст. 
включно 

Виготовлені більше 100 років тому і 
вартістю від 10 тис. євро 

Твори декоративно-
прикладного і тра-
диційного народно-
го мистецтва 

Виготовлені до ХVIII ст. 
включно 

Виготовлені більше 100 років тому і 
вартістю від 500 (1000) євро; високо-
художні вироби окремих авторів та 
провідних промислових підприємств 
України вартістю від 10 тис. євро 

Предмети археології Будь-якого віку та вартості  
Манускрипти, інку-
набули та стародру-
ки 

Виготовлені до ХVIII ст. 
включно 

Рукописні книги, рідкісні і цінні ви-
дання, виготовлені більше 100 років 
тому і вартістю від 1 тис. євро 

Архівні документи, 
включаючи карти, 
плани, гравюри, 
літографії 

Виготовлені до ХVIII ст. 
включно 

Вік яких перевищує 50 років 

Фотографії та кіно-
продукція 

 Вік яких перевищує 70 років 

Музичні інструмен-
ти 

Вартістю від 100 тис. євро 
Авторські інструменти несерійного 
виробництва, вік яких перевищує 100 
років і вартістю від 1000 євро 

Зброя 
Виготовлена до ХVIII ст. 
включно 

Виготовлена більше 100 років тому і 
вартістю від 5 тис. євро 

Рідкісні монети 
Виготовлені до ХVIII ст. 
включно і вартістю від 1000 
євро 

Вартістю від 500 євро 

Ордени, медалі та 
печатки 

Виготовлені до ХVIII ст. 
включно 

Вік яких перевищує 50 років 
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Додаток Б.63 

Комплекс показників ризиків втрат культурних цінностей за рекомендаціями 

РЄ [116] та порівняння із українською практикою 

№ 
п/п 

Показник Врахування 
в Інструкції 

[270] 
1. Фізичні умови: тип відповідного об'єкта спадщини, тип будівлі 

(музей, собор і т.д.), місцезнаходження та його характеристики, що 
існують заходи з охорони і т.д. 

Так 

2. Умови використання будівлі (години роботи, число відвідувачів) Так 
3. Історична культурно-соціальна і внутрішня фінансова цінність 

об'єкта спадщини 
Ні 

4. Соціологічні дані з питань періодичності незаконних дій: статисти-
ка правопорушень і т.д. 

Ні 

5. Інформація про обладнання та спеціальні прийоми і способи вико-
навців незаконних дій 

Ні 

6. Робота публічних служб: місце, важливість, пріоритети і т.д. Частково 

 

 

Додаток Б.64 

Відповідальність у сфері неналежного поводження з архівними документами 
 

Стаття 298-1 КК України Стаття 92-1 КУпАП 
        1. Умисне знищення, пошко-
дження або приховування доку-
ментів Національного архівного 
фонду – 
       карається штрафом від п’ятде-
сяти до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або 
арештом на строк до шести міся-
ців. 
       2. Ті самі дії, вчинені щодо 
унікальних документів Націона-
льного архівного фонду, – 
       караються позбавленням волі 
на строк до трьох років. 
       3. Діяння, передбачені ч. 1 або 
ч. 2 цієї статті, вчинені службо-
вою особою з використанням 
службового становища, – 
       караються позбавленням волі 
на строк від трьох до п'яти років. 

       Недбале зберігання, псування, незаконне зни-
щення, приховування, незаконна передача іншій 
особі архівних документів, порушення порядку щодо 
доступу до зазначених документів, а також непові-
домлення державної архівної установи про наявні 
архівні документи в разі виникнення загрози зни-
щення або значного погіршення їх стану – 
       тягнуть за собою попередження або накладення 
штрафу на громадян від трьох до семи неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян і попередження 
або накладення штрафу на посадових осіб – від п'яти 
до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 
       Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року 
було піддано адміністративному стягненню за одне з 
порушень, передбачених ч. 1 цієї статті, – 
       тягнуть за собою накладення штрафу на грома-
дян від семи до двадцяти неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян і на посадових осіб - від де-
сяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 
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Додаток Б.65 

Рекомендації Інтерполу, ЮНЕСКО та ІКОМ відносно основнихзаходівщодо 

протидії росту незаконної торгівлі предметами культури через Інтернет [771] 
 

№ 
п/п 

Найменування 

1. Розмістити на торговельному майданчику правове застереження: «Відносно про-
понованих для продажу предметів культури і перед купівлею таких предметів, 
покупцям рекомендується: i) провести перевірку і запросити підтвердження за-
конного походження предмета, включаючи документи, що представляють докази 
законного ввезення (і, можливо, вивезення) предмета, який міг бути ввезений в 
країну; ii) запросити підтвердження юридичного статусу продавця. У випадку 
сумніву пропонується попередньо перевірити інформацію у національних влад 
країни походження або у Інтерполу і, можливо, ЮНЕСКО або ІКОМ» 

2. Просити платформи Інтернету повідомляти відповідну інформацію правоохорон-
ним установам і співпрацювати з ними в розслідуванні підозрілих пропозицій про 
продаж предметів культури 

3. Заснувати (в рамках національних сил поліції або інших структур) центральний 
орган, відповідальний за захист культурних цінностей і забезпечення на постійній 
основі перевірки і моніторингу продажу предметів культури через Інтернет 

4. Співпрацювати з національними та іноземними силами поліції і Інтерполом, а та-
кож з відповідними органами інших зацікавлених держав в інформаційному обміні 
щодо викрадених та/або незаконно придбаних предметів культури 
а) забезпечення того, щоб відомості про викрадені та/або незаконно придбані пре-
дмети культури повідомлялися національним центральним бюро Інтерполу, з тим, 
щоб наявну відповідну інформацію можна було включати до бази даних Інтерполу 
про викрадені твори мистецтва; 
b) забезпечення доступності інформації про викрадені та/або незаконно придбані 
предмети культури, а також про будь-які подальші продажі таких предметів куль-
тури через Інтернет при їх вивезенні з національної території або ввезенні на наці-
ональну територію; 
c) сприяння швидкої ідентифікації предметів культури; 
d) використання всіх наявних в їх розпорядженні засобів для проведення перевірки 
щодо підозрілих культурних цінностей, зокрема за допомогою бази даних Інтер-
полу про викрадені твори мистецтва; 
е) відстеження і припинення злочинної діяльності, пов'язаної з продажем предме-
тів культури через Інтернет, та інформування Генерального секретаріату Інтерпо-
лу про великі розслідування, що охоплюють кілька країн. 

5. Вести статистику і реєструвати інформацію про проведені перевірки, що стосу-
ються продажу предметів культури через Інтернет, про відповідних продавців і 
про отримані результати 

6. Приймати юридичні заходи для негайної конфіскації предметів культури при ная-
вності обґрунтованих сумнівів щодо їх законного походження 

7. Забезпечувати повернення конфіскованих предметів, що надійшли з незаконного 
джерела, їх законним власникам 
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Додаток Б.66 

Опис найбільших авіаційних музеїв світу 

Найменування музею Характеристика музею Джерело 
Smithsonian National Air and 

Space Museum 
(Смітсонівський музей авіа-
ції та космонавтики Вашинг-

тон, округ Колумбія) 

Щороку музей відвідують 8 мільйонівчо-
ловік. Музей налічує більше 60.000 експо-
натів, 14.000відеороликів 
і1,75мільйонафотографій,присвяченихавіа
ціїікосмонавтиці.У 1876 роційого колекці-
яналічувала всього20експонатів, а сьогодні 
це один з найбільшихмузеївсвіту. Такожв 
музеїорганізовуютьсяосвітні програмита 
лекції, участь у яких берутьсправжніпіло-
ти, космонавти і, звичайно,вчені  

[685] 

Imperial War Museum 
Duxford 

(Даксфорд, Лондон) 

Музей розташованийна військовому аеро-
дроміі вміщає в себеекспонати, починаючи 
з першої світової війниі по сьогоднішній-
день.Тут можна побачитибільше двохсот-
літаків, танків, катерів і бойовихма-
шин.Крімтехніки, тут можна знайти осо-
бисті щоденникиі фотографіїлюдейберуть 
участь увійськових діях.Також відвідува-
чіможутьвзяти урокпілотування 

[685] 

National Museum of the 
United States Air Force 

(Огайо, США) 

Найбільший інайстаріший у світімузейвій-
ськової авіації.Має17акрів (біля 7 га) за-
критихпавільйонівмузеюта відкриті май-
данчикидлядеяких великихповітряних су-
ден. Загалом музеїналічуєть-
ся360аерокосмічнихмашин,безлічракет,біл
ьша частиназ яких володієісторичною цін-
ністю, а також тисячіне меншецінних пре-
дметів, якізнаходилисяна борту літаків 

[685, 753] 

Французький музей авіації та 
космонавтики 

(Ле-Бурже) 

Є одним з найбільшихавіакосмічнихмузеїв 
світу.Цей музейзаймає160гаі міс-
тить19.595експонатів – деякі, з яких відно-
сяться до 16 століття 

[685, 729] 
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Додаток Б.67 

Компоненти законодавчих та регламентуючих заходів реалізації участі на-

родних мас у культурному житті (розділ ІІ, пункт 4, Рекомендація [105]) 
Підпункт Зміст компоненти законодавчих та регламентуючих заходів

a) гарантувати як права людини права, що стосуються доступу до культури та 
участі у культурному житті

b) ефективно гарантувати вільний доступ до національних та світової культурам 
для всіх членів суспільства без виключень або дискримінації, сприяти вільній 
участі всіх верств населення у процесі створення культурних цінностей

c) приділяти особливу увагу повноправного доступу жінок до культури, а також 
їх ефективній участі у культурному житті

d) сприяти розвитку та поширенню національних культур, а також розвитку між-
народного співробітництва в цілях кращого ознайомлення з досягненнями ку-
льтур інших народів і зміцнення дружби і взаєморозуміння 

e) створювати відповідні умови, що дозволяють людям відігравати все більш ак-
тивну роль в будівництві майбутнього свого суспільства, брати на себе відпові-
дальність і обов'язки і здійснювати пов'язані з цим права 

f) гарантувати рівність культур у всьому їх розмаїтті, у тому числі культур націо-
нальних та іноземних меншин, гарантуючи їм право на збереження своєї куль-
турної самобутності

g) захищати, гарантувати і підвищувати значення усіх форм культурного вира-
ження, таких, як національні чи регіональні мови, діалекти, народне мистецтво 
і традиції, як минулого, так і сьогодення, а також сільські культури та культури 
соціальних груп 

h) забезпечувати участь у культурному житті осіб, які страждають розумовими або 
фізичними недоліками, і надавати їм можливість вносити свій внесок у це життя

i) забезпечувати рівність можливостей доступу до освіти 
j) гарантувати свободу вираження та комунікації, що слугують ідеалам гуманізму
k) гарантувати матеріальну базу творчості і свободу творчих працівників і забез-

печити цим останнім статус, сприяючий їх включенню у життя суспільства, 
захисту їх творів та їх прав, а також виконання своїх обов'язків  перед суспільс-
твом

l) визначити правовий статус різного персоналу, необхідного для проведення 
політики у галузі культури

m) забезпечувати відповідне місце викладанню культури і художній підготовці у на-
вчальних програмах та програмах підготовки, а також надання масам, що не охоп-
леним шкільним навчанням, можливості користуватися художньою спадщиною

n) стимулювати всі можливості інтелектуальної творчості, мистецтва рук і жестів, 
та заохочувати художню підготовку, експериментування і вираз з метою забез-
печення зв'язку мистецтва з життям

o) надати засобам масової інформації статус, що забезпечує їх автономію
p)  поєднувати і пов'язувати з одного боку все, що відноситься до спадщини, тра-

дицій і минулого, які необхідно охороняти і популяризувати, і, з іншого боку, 
нинішні тенденції і сучасні погляди, які необхідно відображати 

q) охороняти і підкреслювати значення спадщини минулого, особливо стародав-
ніх пам'ятників і традицій

r) створювати умови, в яких працю і відпочинок, кожен по своєму, були б мож-
ливістю для прояву культурної творчості для всіх і встановлювати режим робо-
ти і відпочинку, а також режим діяльності культурних закладів таким чином, 
щоб якомога більше число людей могло мати доступ до культурного життя і 
брати в ній участь 

s) відкидати концепції, які під приводом культурної діяльності ґрунтуються на 
насильстві і агресії, пануванні і нехтуванні, расових забобонах, а також на ідеях 
або практиці, що ведуть до деградації людської особистості 

t) посилювати діяльність на користь миру та міжнародного взаєморозуміння
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Додаток Б.68 

Компоненти технічних, адміністративних,економічнихтафінансових заходів 
реалізації участі народних мас у культурному житті 

(розділ ІІІ, пункти 6-17, Рекомендація [105]) 
 

Напрями 
заходів 

Під-
пунк
т

Зміст компоненти законодавчих та регламентуючих
заходів 

Засоби культурної діяльності
Децентралі-
зація мате-
ріальної 
бази, захо-
дів та рі-
шень 

a) децентралізацію заходів та заохочення розвитку місцевих центрів, приді-
ляючи особливу увагу малонаселеним зонам і периферійним районам, що 
перебувають у несприятливих умовах

b) розвиток і зміцнення мережі культурних і художніх установ не тільки у 
великих містах, але і в середніх містах, селах і кварталах 

c) заохочення створення матеріальної бази, з тим, щоб надати в розпоря-
дження максимально більшого числа осіб комплекс засобів, що сприяють 
духовному та культурному розвитку

d) сприяння використанню в культурних цілях будь-яких громадських 
місць, прийнятних для організації спілкування між групами та окремими 
особами 

e) заохочення міжрегіональних та міжгромадських обмінів 
f) стимулювання регіональної або місцевої ініціативи 
g) розробка методів стимулювання народних мас до участі у художній твор-

чості і культурних заходах на базі створених самим населенням організа-
цій як в житлових районах, так і на місцях роботи 

h) передбачення спеціальних заходів щодо груп, перебувають у несприятли-
вих умовах, і районів зі слаборозвиненим культурним життям

Узгодження 
державної 
політики і 
рішень 

a) приділення особливої уваги неінстітуціонним і непрофесійним творчим 
культурним і художнім заходам і сприяння аматорським заходам в усьо-
му їх різноманітті

b) створюючи на національному, регіональному та місцевому рівнях
консультативні структури, які об'єднують представників
відповідних різних професійних і соціальних груп і
рухів, які братимуть участь у визначенні цілей, шляхів і
засобів культурної діяльності

Врахування 
ролі проф-
спілок та 

інших орга-
нізацій тру-
дящих 

 Вжиття усіх заходів, що можуть сприяти профспілкам та іншим організа-
ціям трудящих у вільному здійсненні їх політики або проектів в області 
культури, допомагати їм користуватися всіма багатствами культурних 
цінностей і активно брати участь в культурному житті суспільства 

Культурно-
організацій-
на діяль-
ність 

a) сприяння підготовці персоналу по проведенню культурної діяльності, 
особливо культмасових працівників, які повинні служити посередниками 
в справі інформації, комунікації та творчого вираження, встановлюючи 
контакти між людьми і забезпечуючи взаємозв'язок між аудиторією, тво-
рами мистецтва, їх творцями і установами культури 

b) забезпечення цього персоналу дієвими засобами, які дозволять йому, з 
одного боку, надавати підтримку самодіяльним організаторам місцевого 
середовища і, з іншого боку, стимулювати ініціативу і участь, використо-
вуючи відповідні процеси підготовки, необхідні для цієї діяльності

c) заохочування використання засобів та інструментів комунікації і творчо-
го вираження, що мають педагогічну цінність і творчий потенціал, шля-
хом надання цих засобів у розпорядження культурно-організаційних 
центрів і таких культурних установ, як публічні бібліотеки, музеї і т.п.

Художня 
творчість  

a), b) створювати соціальні, економічні і фінансові умови, які можуть забезпе-
чити працівникам мистецтв, письменникам і композиторам необхідну 
основу для вільної творчої праці; з цією метою визначити, крім юридич-
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них заходів, пов'язаних з охороною творів і авторських прав: i) заходи 
соціальної дії, що застосовуються для всіх професійних працівників мис-
тецтв, і податкові пільги не тільки для колективних засобів творчості (те-
атр, кіно та ін.), а й окремих творчих працівників; ii) політику надання 
стипендій, встановлення цін, розміщення державних замовлень і найму 
творчих працівників, особливо в галузі будівництва і декоративного офо-
рмлення громадських будівель; iii) політику поширення культури (виста-
вки, спектаклі, виконання музичних творів та ін.); iv) політику в галузі 
досліджень, що дозволяє окремим творчим працівникам, групам і устано-
вам проводити досліди, експерименти і дослідження в рамках полівален-
тних чи інших майстерень, без зобов'язання досягти успіху, з тим, щоб 
сприяти художньому і культурному оновленню 

c) передбачити створення фондів допомоги художній творчості 
d) сприяти розвитку покликань і молодих талантів без дискримінації і зміц-

нювати спеціалізовані установи професійної підготовки в усіх галузях 
мистецтва

e) заохочувати і сприяти виданню високоякісних репродукцій художніх 
робіт, виданню і перекладу літературних творів, випуску і виконання му-
зичних творів

f) залучати творчих працівників до планування і проведення культурної 
діяльності на всіх рівнях

g) забезпечувати плюралізм інстанцій оцінки та оновлення їх складу, а та-
кож різноманітність джерел фінансування, з тим щоб гарантувати свобо-
ду творчості

h) надавати технічну, адміністративну і фінансову допомогу аматорським 
творчим групам і підтримувати співробітництво між непрофесійними 
творчими працівниками і професійними працівниками мистецтва

Індустрія 
культури 

 не допускати, щоб міркування прибутку сприяли вирішальному впливу на 
культурні заходи, і передбачати в рамках культурної політики механізми 
ведення переговорів з приватними підприємствами індустрії культури, а 
також можливості дій, що доповнюють або компенсують втрату прибутку

Поширення 
культурних 
благ та пос-

луг  

a) проводити політику субсидування і цін в галузі культурних благ і послуг і 
створювати умови, що дозволяють забезпечити їх поширення та доступ 
до них найширших верств населення, особливо в тих галузях культури, 
які залишаються поза увагою комерційних підприємств 

 b) стежити шляхом проведення відповідної політики у сфері надання субси-
дій і укладення контрактів, за розвитком заходів культурних асоціацій на 
національному, регіональному та місцевому рівнях 

 c) приділяти особливу увагу такому типу поширення, який сприяє створен-
ню активного настрою в аудиторії, а не пасивне споживання культурної 
продукції

Досліджен-
ня 

 заохочувати дослідження в галузі культурного розвитку, які, зокрема, 
ставлять собі за мету дати оцінку розпочатої діяльності, сприяти новим 
дослідам і вивчати їх вплив на найширші аудиторії з метою можливого 
прийняття нових заходів в області культурної політики 
Політика, пов'язана з культурною діяльністю 

Комунікація  a) сприяти усім формам комунікації, таким як збори, дебати, публічні про-
слуховування, колективні заходи, фестивалі, у цілях діалогу і безперерв-
ного обміну ідеями між окремими особами, громадськістю, творчими 
працівниками та продюсерами

b) розширювати можливості зустрічей та обмінів, які мають культурні нас-
лідки, наприклад, спортивні заходи, екскурсії на природу, розвиток худо-
жнього та естетичного сприйняття, ознайомлення з соціальною дійсністю 
або туризм

c) спонукати звичайних соціальних посередників якнайширше розвивати 
інформацію і вільний культурне вираження членів своїх громад, установ, 
організацій, профспілок чи об'єднань з метою розвитку у них сприйняття 
та ознайомлення їх з культурною діяльністю

d) забезпечувати інформацією, яка могла б викликати відповідні дії і пробу-
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джувати ініціативу
e) сприяти доступу до друкованих видань шляхом їх оперативного та гнуч-

кого розповсюдження і розвивати з цією метою такі установи, як бібліо-
теки або читальні зали

f) заохочувати широке використання засобів аудіовізуальної інформації для 
того, щоб донести до найширших верств населення все те краще, що ма-
лося у минулому і мається сьогодні, включаючи, у разі необхідності, усні 
традиції 

g) розвивати активну участь аудиторії, надаючи їй можливість вибирати і 
здійснювати програми, сприяючи встановленню постійного обміну ідея-
ми між аудиторіями, творчими працівниками і продюсерами, а також 
заохочуючи створення центрів випуску місцевих і общинних програм, які 
могли б бути використані цими аудиторіями

h) стимулювати органи комунікації розширювати і робити більш різномані-
тними програми з тим, щоб забезпечити найбільший вибір з урахуванням 
надзвичайно різноманітного характеру аудиторії, підвищувати культур-
ний рівень передач, призначених для широкої публіки; відбирати розмов-
ну мову і мову о́бразів, доступні усім; віддавати перевагу задачам інфор-
мації та освіти перед мотивами пропагандистського або рекламного хара-
ктеру; звертати особливу увагу на захист національних культур від шкід-
ливого впливу деяких видів масової культури

i) сприяти здійсненню порівняльних досліджень і пошуків щодо взаємного 
впливу творчого працівника, засобів інформації та суспільства і щодо 
зв'язку між виробництвом і сприйняттям культурних програм

j) передбачати у світлі безперервної освіти ознайомлення з аудіовізуальни-
ми о́бразами, а також вироблення критичного підходу до інформаційних 
засобів і програм з самого раннього віку

k) у загальному плані розвивати форми освіти і підготовки, що враховують 
особливості аудиторії, для того, щоб зробити її здатною  сприймати, від-
бирати і засвоювати масу інформації, поширюваної у сучасних суспільст-
вах 

Освіта a) систематично пов'язувати культурні проекти з освітніми проектами в 
контексті безперервної освіти, що охоплює сім'ю, школу, суспільне жит-
тя, професійну підготовку, безперервну підготовку та культурну діяль-
ність 

 b) забезпечувати доступ народних мас до знань з урахуванням необхідності 
створення соціально-економічних умов, що сприяють їх участі у житті 
громади і, у разі необхідності, змінювати системи, зміст і методи навчан-
ня 

 c) систематично розробляти програми культурного виховання і художньої 
підготовки на всіх рівнях, залучаючи до цього керівних працівників куль-
тури та творчих працівників

Молодь пропонувати молоді широкий вибір культурних заходів, що відповідають 
її потребам і її прагненням, сприяти вихованню у неї почуття відповіда-
льності перед суспільством, пробуджувати в неї інтерес до національної і 
світової культурної спадщини і до культурного співробітництва у дусі 
дружби, міжнародного взаєморозуміння й миру, і сприяти утвердженню 
гуманістичних ідеалів, а також повазі найбільш загальновизнаних вихов-
них і моральних принципів

Довкілля a) створити механізми узгодження, що дозволяють жителям або ж їх пред-
ставникам безпосередньо брати участь у розробці концепції та здійсненні 
планів містобудування та поліпшення створених людиною умов життя, а 
також збереженні історичних кварталів, міст і місць та їх включення до 
сучасне оточення

 b) брати до уваги міжнародні акти, прийняті за цими питань міжурядовими 
організаціями
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Додаток Б.69 

Напрями міжнародного співробітництва щодо заходів реалізації участі на-

родних мас у культурному житті (розділ ІV, пункт 18, Рекомендація [105] 
 

Підпункт Напрями міжнародного співробітництва 
a) зміцнювати двостороннє та багатостороннє регіональне та міжнародне куль-

турне співробітництво, дотримуючись загальновизнаних принципів міжнаро-
дного права, ідеалів і цілей ООН, незалежності і суверенітету держав, взаєм-
ної вигоди, а також рівності культур 

b) вселяти найширшим масам повагу до інших народів, необхідності відмови 
від актів міжнародного насильства, а також політики сили, панування і агре-
сії 

c) заохочувати поширення ідей і культурних цінностей з метою кращого взає-
морозуміння між людьми 

d) розвивати і диверсифікувати культурні обміни для того, щоб забезпечувати 
все більш глибоке пізнання цінностей кожної культури, і, зокрема, приверта-
ти увагу до культур країн, що розвиваються, що буде даниною поваги куль-
турної самобутності цих країн 

e) здійснювати активний внесок у культурні заходи, створення та розповсю-
дження спільних творів та розвивати прямі зв'язки і обміни між установами 
та особами, що активно працюють у галузі культури, а також у дослідження в 
галузі культурного розвитку 

f) заохочувати неурядові організації, профспілки і соціально-професійні групи, 
жіночі та молодіжні асоціації, кооперативи та інші організації (наприклад, 
асоціації творчих працівників) брати участь у міжнародних культурних обмі-
нах та у їх розвитку 

g) враховувати при здійсненні обмінів людьми взаємне збагачення, що забезпе-
чується співпрацею між фахівцями різних країн 

h) виходити з того, що прилучення до культури і культурної інформації особли-
во необхідні тоді, коли мова йде про цивілізації і культури інших народів, 
щоб уми людей перейнялися ідеєю визнання культурного плюралізму та рів-
ності культур 

i) забезпечувати таке положення, щоб обрані ідеї були поміщені або повторно 
поміщалися в універсальний контекст, з тим щоб можливості доступу до ку-
льтури могли мати значення для всього міжнародного співтовариства 

j) враховувати важливий внесок, який преса, книги, аудіовізуальні засоби і, 
особливо, телебачення можуть внести у взаєморозуміння народів і їх ознайо-
млення з культурними досягненнями інших народів; заохочувати викорис-
тання засобів інформації, у тому числі супутників зв'язку, для сприяння ідеа-
лам миру, прав людини і основних свобод, дружби між людьми і міжнарод-
ному взаєморозумінню і співпраці; приймати необхідні заходи для огоро-
дження національних культур від творів, що пропагують ідеї ворожнечі та 
ненависті між народами, війни, насильства і расизму, маючи на увазі їх нега-
тивні наслідки та їх розбещуючий вплив на молодь 

k) надавати у відповідній формі фінансову допомогу на заходи, мета яких поля-
гає у сприянні обмінам і культурному співробітництву в міжнародному плані 
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Додаток Б.70 
Інформація 

по стан виконання у 2012-2013 рр. завдань і заходів Державної цільової програми  
«"Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року»,  

затвердженої постановою КМУ від 01.08.2012 № 706  
(витяг) 

 
Наймену-
вання за-
вдання 

Найменування 
заходу 

Наймену-
вання 

показни-
ка 

Передба-
чено про-
грамою 

Фактично 
досягнуто

Короткий опис досягнутих резуль-
татів 

2013 рік 

     III. Архітектурна доступність 
(стаття 9 Конвенції про права інвалі-

дів) 
Завдання 1 
Удоскона-
лення зако-
нодавства 

Захід 1. Розроблення та подання в устано-
вленому порядку Кабінетові Міністрів 
України проекту закону про внесення змін 
до Законів України «Про регулювання міс-
тобудівної діяльності», «Про архітектурну 
діяльність», «Про комплексу реконструк-
цію кварталів (мікрорайонів) застарілого 
житлового фонду», «Про відповідальність 
за правопорушення у сфері містобудівної 
діяльності» та інших законів включення до 
них у частині: положень стосовно забезпе-
чення доступності до об’єктів фізичного 
оточення для інвалідів з ураженнями орга-
нів зору, слуху, опорно-рухового апарату 
та інших маломобільних груп населення; 
здійснення Держархбудінспекцією конт-
ролю за станом забезпечення доступності 
для інвалідів з ураженнями органів зору, 
слуху, опорно-рухового апарату та інших 

кількість 
норматив-

но-
правових 
актів 

У 2012 ро-
ці  
1 

(кількісний 
показник 
передбаче-
ний тільки 
на 2012 рік)

 

У 2012 ро-
ці  
0 

(кількісний 
показник 
передбаче-
ний тільки 
на 2012 рік)

 

З 05.01.2013 набрав чинності Закон 
України від 20.11.2012 № 5496-VI «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України з питань регулювання 
містобудівної діяльності» розроблений 
Мінрегіоном з метою посилення відпо-
відальності за порушення містобудівно-
го законодавства, у тому числі в частині 
урахування потреб людей з обмежени-
ми фізичними можливостями.  

З прийняттям зазначеного Закону до 
законів України «Про регулювання міс-
тобудівної діяльності», «Про архітекту-
рну діяльність», «Про відповідальність 
за правопорушення у сфері містобудів-
ної діяльності» включено положення 
щодо створення безперешкодного сере-
довища життєдіяльності, пристосовано-
го під потреби маломобільних категорій 
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маломобільних груп населення до наявних 
об’єктів фізичного оточення; удоскона-
лення механізму затвердження проектів 
будівництва, проведення їх експертизи та 
введення в експлуатацію закінчених будів-
ництвом об’єктів фізичного оточення з 
метою забезпечення доступності до них 
інвалідів з ураженнями органів зору, слу-
ху, опорно-рухового апарату та інших ма-
ломобільних груп населення; посилення 
відповідальності проектувальників, буді-
вельників і замовників, органів, що прово-
дять експертизу відповідних робіт, за ста-
ном забезпечення доступності до об’єктів 
фізичного оточення для інвалідів з ура-
женням органів зору, слуху, опорно-
рухового апарату та інших маломобільних 
груп населення; встановлення відповідаль-
ності за незабезпечення доступності до 
введених в експлуатацію закінчених буді-
вництвом об’єктів для інвалідів з уражен-
нями органів зору, слуху, опорно-рухового 
апарату та інших маломобільних груп на-
селення. 
 

населення.  
Крім цього внесено зміни до статті 

96¹ Кодексу України про адміністрати-
вні правопорушення та статті 2 Закону 
України «Про відповідальність за пра-
вопорушення у сфері містобудівної дія-
льності» щодо відповідальності проек-
тувальників, будівельників і замовни-
ків, органів, що проводять експертизу 
проектів, за передачу проектної доку-
ментації, розробленої з порушенням 
вимог законодавства, будівельних норм, 
державних стандартів правил, у тому 
числі за не створення безперешкодного 
середовища для осіб  з обмеженими 
фізичними можливостями та інших ма-
ломобільних груп населення.  

Разом із тим, положення Закону 
України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України з питань 
регулювання містобудівної діяльності» 
не відповідають суті завдання. Крім 
того, на засіданні Ради у справах інва-
лідів при Кабінету Міністрів України 
відповідне завдання визнано таким, що 
є невиконаним. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання не виконано. 

     XVIII. Участь у культурному житті, 
проведенні дозвілля та відпочинку 

(стаття 30 Конвенції про права інва-
лідів) 

Завдання 1 
Удоскона-

Захід 1. Розроблення та подання в устано-
вленому порядку Кабінетові Міністрів 

кількість 
норматив-

У 2012 ро-
ці  

У 2012 ро-
ці  

Наказ Мінкультури від 30.01.2013 
№ 43 «Про реалізацію права соціально 
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лення зако-
нодавства 

України пропозицій щодо визначення ме-
ханізму реалізації статті 8 Закону України 
«Про культуру», у тому числі щодо реалі-
зації інвалідами права на відвідування 
державних та комунальних закладів куль-
тури на пільгових умовах 

но-
правових 
актів 

1 
(кількісний 
показник 
передбаче-
ний тільки 
на 2012 рік)
У 2013 ро-

ці  
0 

0 
(кількісний 
показник 
передбаче-
ний тільки 
на 2012 рік)
У 2013 ро-

ці  
1 

незахищених верств населення на відві-
дування підприємств, установ та органі-
зацій, що належать до сфери управління 
Мінкультури України на пільгових 
умовах». 

Однак, вищезазначений наказ має 
рекомендаційний характер, який дещо 
погіршує доступ пільгових категорій 
населення до концертних організацій, 
театрів, цирків, музеїв та заповідників. 
Це пов’язано із тим, що зазначеним 
наказом відмінено наказ Міністерства 
культури і мистецтв України від 
04.04.2000 №148 «Про вдосконалення 
порядку продажу квитків на театраль-
но-видовищні заходи по Україні», що 
встановлював пільги для інвалідів не 
тільки стосовно безкоштовного відві-
дування підприємств, установ та орга-
нізацій, що належать до сфери управ-
ління Мінкультури, а й поширювався на 
відповідні заклади Міністерства куль-
тури АР Крим, управлінь культури об-
ласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання частково виконано. 

 
 
Заступник Міністра                                                                                                                                                             Л. Дроздова 
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Додаток В 
 

ІЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ 
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Додаток В.1 

Територія Гетьманської держави 1648-1657 рр. 
 
 
 

 

Джерело: 
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86
%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%
B2%D0%B0&biw=1366&bih=618&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved
=0CCYQsARqFQoTCISwve3lwsgCFUOILAodWb0Liw&dpr=1#imgrc=GFP8tAIcoPR

HDM%3A 
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Додаток В.2 

Фотокопія щодо закликів до репресій у радянський період [407] 
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Додаток В.3 

Видатки зведеного бюджету України на культуру і мистецтво [327] 
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Додаток В.4 
Пам’ятки архітектури та історії у м. Києві, що руйнуються 

(фото автора, 2016 рік) 

 
 

а) 
 

 

 

б) 
 

а) Пам’ятка архітектури та історії «Садиба родини Мурашків. Будинок в якому мешкав 
художник О. Мурашко. 1858 р.» (вул. М. Житомирська, 14). Охоронний № 260063/1-Н. 

 

б) Пам’ятка архітектури та історії «Садиба родини Мурашків. Будинок, в якому містилася 
живописна майстерня О. Мурашка. 1898 р., 1907-1914 рр.» (вул. М. Житомирська, 14). 

Охоронний № 260063/2-Н. 
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в) 
 

 
 

г) 
 
 

в) Пам’ятка культури «Садиба житловий будинок. 1908 р.», район вул. Верхній Вал, 2-4. 
Охоронний № 280/2 

г) Пам’ятка культури «Садиба-особняк. 1893 р.», район вул. Верхній Вал, 2-4. 
Охоронний № 280/1 
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Додаток В.5 

Античний комплекс «Сердика» (фото автора, 2016 рік) 
 

 
 

а) 
 

 
 

б) 

а) загальний вигляд; б) фрагмент археологічних рештків 
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Додаток В.6 
Підземні музеї Європи 

 

 
 

а) 
 

 
 

б) 
 

а) Музей історії Барселони, Іспанія. Фото: Любов Самойленко. Джерело [446] 
б) підземний музей у Кракові. Джерело: http://vicamilleri.com/krakov-podzemniy-muzey/ 
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Додаток В.7 

Будинок архітектора Ф. Олтаржевського, знищений шляхом підпалів [847] 
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Додаток В.8 

Зовнішній вигляд пам’ятки у центрі м. Львові [636], занесеному до 
Списку ЮНЕСКО 
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Додаток В.9 
Ландшафт у Карпатах 

 

 
 

а) 
 

 
б) 

а) за фото [949] (2013 рік – вкритий лісом; 2014 рік – часткова вирубка, 2015 рік – біла 
лисина на місці вирубки) 

б) за фото Генерального прокурора України Ю.В. Луценка 
http://24tv.ua/lutsenko_pokazav_zhahlivi_masshtabi_ekotsidu_karpat_n708230 

Додаток В.10 
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Структура заходів щодо залучення народних мас у культурне життя 
 

 

Заходи реалізації 
участі народних мас 

Законодавчі та 
регламентую-
чі, дод. Б.67 

Технічні, адміністратив-
ні,економічнітафінансові заходи, 

дод. Б.68 

Міжнародне співро-
бітництво, дод. Б.69 

Засоби 
культурної діяльності 

Політика, пов'язана з 
культурною діяльні-

стю 

Децентралізаціяматеріа-
льної бази, заходів та-

рішень 

 
Узгодження 

Профспілкита 
 інші організаціїтрудящих

Культурно-
організаційна діяльність 

 
Художня творчість 

 
Індустріякультури 

 
Поширення 

 
Дослідження 

 
Комунікація 

 
Освіта 

 
Молодь 

 
Довкілля 


