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досконалення якості юридичної тех
ніки, розробка нових концептуаль
них підходів до закону й аналогії
права – стратегічні завдання для україн
ського правознавства.
Процес розвитку законодавства України
в останні роки обумовив виникнення бага
тьох нетрадиційних проблем у сфері юри
дичної техніки. Однак якщо в загальнопра
вовому ракурсі питання юридичної техніки
незмінно привертають до себе постійну і
пильну увагу дослідників, то проблеми буття
технікоюридичного інструментарію в кон
кретних галузях права залишаються вивче
ними мало. Така диспропорція, в кінцевому
підсумку, шкідлива для всієї правової інфра
структури.
Проблеми юридичної техніки є найваж
ливішими для кожної національної юридич
ної науки. Будучи одним із центральних ла
нок буття права, юридична техніка сприяє не
тільки виділенню конкретної правової галузі,
а й інтеграції їх розвитку, що визначається
потребами розвитку базових концепцій тео
ретичного правознавства. Звідси випливає
необхідність сучасного врахування спе
цифіки юридичнотехнологічних прийомів у
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різних галузях права, оскільки цілком оче
видні неоднакові об’єкти і методи галузево
го правового регулювання [1, 39].
Юридична техніка за багато століть на
була характеру складної інституційної освіти
зі своєю філософією і щодо автономних до
ктрин. Тим часом концепція, що розроб
ляється у рамках загальної теорії права
юридичної техніки, не повинна виключати
можливості більш широкого залучення
практичного арсеналу галузевих наук. Тим
самим відбувається взаємозбагачення юри
дичних напрямів, а теоретична думка допов
нюється новою синтезованою якістю.
Як справедливо стверджується у перед
мові до книги Е. Аннерса «Історія європейсь
кого права», «... від того, якою мірою в країні
розвинена юридична техніка, багато в чому
залежить рівень її цивілізованості» [2, 7].
За багато років дослідження проблем
юридичної техніки, її структури, взаємо
зв’язку і взаємозумовленості елементів одні
з висунутих юридичною наукою гіпотез
отримали підтвердження практикою і набу
ли майже аксіоматичного характеру, інші за
лишилися дискусійними [3].
В останнє десятиліття українська дер
жава зіткнулася з низкою небезпечних за
своїми наслідками внутрішньодержавних
соціальнополітичних явищ і тенденцій.
З огляду на це основний акцент необхідно
зробити не тільки на вдосконаленні техніко
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юридичної якості чинного законодавчого
масиву, а й на глибокому загальнотеоретич
ному аналізі тих правових джерел, з якими
українське законодавство тісно переплі
тається.
Одним із пріоритетних орієнтирів у на
прямі вдосконалення українського законо
давства є юридична техніка міжнародного
права.
Актуалізація сучасного наукового й прак
тичного інтересу до юридичної техніки між
народного права обумовлена низкою об’єк
тивних факторів.
Поперше, радикальним оновленням ук
раїнського законодавства, необхідністю
підвищення його ефективності, забезпечен
ня внутрішньої узгодженості між галузями за
конодавства, правової системи в рамках
єдиної української держави, подальшого
зміцнення правової державності.
Для розвитку системи українського за
конодавства характерні процеси інтеграції
та диференціації правового регулювання.
До 90х років минулого століття в розвитку
цієї системи переважали процеси дифе
ренціації. Сьогодні зміни, що відбуваються в
системі законодавства, можна спостерігати
(хоча й у різних обсягах) у всіх трьох її струк
турних утвореннях: ієрархічному, галузево
му, міжнародноправовому.
Подруге, зростанням міжнародної інте
грації суспільних відносин. Найбільше це
проявляється в екологічній сфері.
Екологізація земельного, гірничого,
водного, лісового та іншого природоресурс
ного законодавства зводиться до правового
забезпечення врахування екологічних вимог
у процесі природокористування. Правовими
критеріями раціонального використання
відповідного природного ресурсу виступа
ють забезпечення його невичерпної, еко
логічної обґрунтованості експлуатації при
родних багатств при одночасному забезпе
ченні сталого розвитку. Так, використання
землі в сільському господарстві й ресурсів
лісового господарства повинне ґрунтувати
ся на науковій оцінці продуктивних можли
востей землі, а річне виснаження орного
шару ґрунту, рибних запасів або лісових ре
сурсів не має перевищувати темпів віднов
лення. Відновлювані природні ресурси, як,
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наприклад, ліси і рибні запаси, не будуть
виснажені, якщо коефіцієнт використання
не перевищує можливості їх відновлення та
природного приросту.
Головне завдання і кінцева мета еко
логічної інтернаціоналізації українського
законодавства – збереження та (або) від
новлення сприятливого навколишнього
середовища, найважливішими характерис
тиками якого є не тільки чистота (в сенсі не
забрудненості), а й ресурсомісткість (неви
черпність), екологічна стійкість, видове
різноманіття і естетичне багатство.
Як і інші галузі законодавства України,
екологічне законодавство має у зв’язку з
глобалізацією та екологічною кризою свої
прогалини і проблеми. До основних про
блем належать: співвідношення «ярусів»
екологічного законодавства – міжнародних
норм і договорів України, загальних і ло
кальних нормативноправових актів; інвен
таризація та з’ясування ієрархії загально
визнаних принципів і норм міжнародного
права та діючих актів національного законо
давства; акуратне, цивілізоване та своєчас
не включення в українське природоохорон
не законодавство виправдали себе вимога
ми міжнародного співтовариства та інших
держав, у тому числі цивільноправових
норм, що регулюють майнові відносини при
володінні та користуванні ділянками й об’єк
тами природних ресурсів [4].
Потретє, об’єктивним і закономірним
ходом інтеграції та уніфікації законодавств
європейських держав, затвердженням пріо
ритету норм і принципів міжнародного пра
ва перед національним правом, зміцненням
взаємозв’язків України з європейськими
країнами, визнанням обов’язкової юрис
дикції Європейського суду і необхідністю
уніфікації багатьох галузей та інститутів пра
ва, правової термінології, використання за
конотворчих та правозастосовчих процедур
і режимів. У багатьох міжнародних актах не
обхідність інтеграції виділяється в розряд
пріоритетних завдань міждержавного спів
робітництва. Частина 1 статті 7 Міжнародної
конвенції про боротьбу з актами ядерного
тероризму (прийнята резолюцією № 59/290
Генеральної Асамблеї ООН від 13 квітня
2005 року) [5, 256] зафіксувала, що «... дер

Міжнародне право
жавиучасниці співпрацюють шляхом: а) вті
лення всіх можливих заходів, включаючи, за
необхідності, адаптацію свого національного
законодавства з метою запобігання підготов
ці в межах їхніх відповідних територій до вчи
нення злочинів, зазначених у ст. 2, у межах і
за межами їхніх територій та протидії такій
підготовці, в тому числі заходи із заборони на
їхніх територіях незаконної діяльності осіб,
груп і організацій, які заохочують, підбурю
ють, організовують, умисно фінансують або
навмисно надають технічну допомогу чи на
дають інформацію, або беруть участь у ско
єнні цих злочинів».
Почетверте, активним розвитком ін
формаційних правових систем, що вимагає
суворої системності законодавства, для
більш чіткої його рубрикації, механізмів за
побігання суперечностям національного і
міжнародного права. Стаття 9 Конституції
України проголошує, що «чинні міжнародні
договори, згода на обов’язковість яких на
дана Верховною Радою України, є частиною
національного законодавства України.
Укладення міжнародних договорів, які
суперечать Конституції України, можливе
лише після внесення відповідних змін до
Конституції України» [6].
Поп’яте, очевидним і неухильним зрос
танням у пострадянських державах гро
мадського інтересу до механізмів захисту
прав і свобод людини і громадянина.
Юридична техніка міжнародного права
різноманітна і багатофункціональна. Однак
перше, на що варто звернути увагу, –
доцільність вживання категорії «техніка»
стосовно міжнародноправової сфери. Ціл
ком очевидно, що ця категорія має не тех
нічний, а швидше гуманітарний, загально
людський характер. Гіпотетично це може
слугувати виправданням заміни поняття
«юридична техніка міжнародного права»
більш доречним дефінітивним поєднанням.
Термін «техніка» (від грецьк. techne – ми
стецтво, майстерність) в енциклопедичних
джерелах інтерпретується як майстерність,
вміння, знання, мистецтво, досвід, прийоми
роботи і додаток їх до справи, висока квалі
фікація, вправність, артистизм.
Тлумачний словник англійської мови
Дж. Мюррея зокрема вказує на таке значен

ня поняття «техніка», як формальна або ме
ханічна частина мистецтва. Водночас наго
лошується на багатозначності цього понят
тя. У ньому виділяються технічні аспекти ха
рактеристики: 1) особи, вправної (skilled) у
тому чи іншому виді мистецтва або ремесла
(subject); 2) майстерно виготовленої речі;
3) таких сфер людської діяльності, як наука,
мистецтво, професійна діяльність або рід
занять [7].
За словником іномовних слів техніка (від
грецьк. technike – майстерна, techne – мис
тецтво, майстерність) є сукупністю прий
омів, застосовуваних у якійсь справі, май
стерності, а також володіння цими прийома
ми [8, 640–641].
Таким чином, можна констатувати, що
поняття «техніка» ніяк не пов’язується із за
здалегідь встановленою метою його вико
ристання і є самоціллю. Як будьяка галузь
мистецтва, творчості, «техніка» володіє
певними рівнями (наприклад, висока, роз
винена, низька, примітивна тощо) і галузями
(сферами) програми та використання.
Звичайно, семантичний аспект пробле
ми вказує на переважання інструментально
го прикладного характеру техніки. Однак
цим же підкреслюється її об’єктивність, а
функціональна роль визначається через су
купність прийомів і засобів, за допомогою
яких відбувається оволодіння навичками,
знаннями і досвідом щодо вдосконалення
майстерності людини в процесі діяльності.
Відтак, техніка сприяє досягненню більш
високого рівня ефективності та якості роботи
людей із перетворення навколишнього світу.
Таким чином, можемо обгрунтовано підсуму
вати, що техніка має соціокультурну
цінність, а щодо юридичної сфери – акуму
лює в собі історично успадковані потенціал і
апробовані практикою зразки національно
го права.
Юридична техніка міжнародного права
перебуває на стику системи координат «лю
дина – суспільство – держава – світова
спільнота». Ця система є результатом взає
модії складних, відносно самостійних підси
стем, кожна з яких живе і функціонує за вла
сними законами.
Так, людина існує згідно з антропо
логічними, біологічними, психологічними,
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етнічними, культурними й іншими зако
номірностями, суспільство – за економічни
ми і соціальними законами, держава – за
політичними установками та концепціями,
світове співтовариство – на основі прин
ципів мирного співіснування.
У результаті контактів, що виникають,
утворюється специфічне явище – міжнарод
на соціосфера, яка включає результати
індивідуалізованої людської праці й культу
ри, саме суспільство з усіма досягненнями і
типами суспільних відносин, держави в
єдності їх інститутів, форм організації та
ціннісними орієнтаціями. Не випадково са
ме тому людина розглядається як істота, що
поєднує в собі особисті (індивідуальні) та
соціальні засади. У зв’язку з цим юридична
техніка виступає і як продукт розвитку пра
вової матерії, і як результат діяльності люди
ни, що свідомо використовують її для
вирішення своїх потреб.
Значна кількість теоретичних досліджень
останніх років присвячена аналізу окремих
компонентів юридичної техніки [9, 17]. З точ
ки зору істинності отриманих знань розме
жування елементів її змісту та форм їх про
яву є логічно виправданим. Кожен з еле
ментів юридичної техніки опосередковує
різні теоретичні та гносеологічні рівні
пізнання правових явищ і застосування на
практиці. М.Х.Г. Гаррдіо висловив наступну
гіпотезу щодо змісту юридичної техніки:
«Йдеться про питання, досі майже не
досліджене. Дігестах чітко показує наявність
рішень, які дослівно копіюють без усякого
посилання оригінальні фрагменти з інших
авторів. Уривки, які найчастіше копіюють це:
фрагменти законів, відповіді юристівпопе
редників, статті едиктів і зразки формул ко
мерційних договорів, – тобто, ймовірно, те,
що є загальним змістом юридичної техніки»
[10, 25].
У загальному вигляді структура юридич
ної техніки міжнародного права містить ста
тичні й динамічні елементи. Блок статичних
елементів включає засоби зовнішнього
оформлення нормативних правових актів,
раціональної організації структури, стилю,
логікомовної побудови, забезпечення вза
ємозв’язку юридичних норм, викладу їх
структурних елементів.
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Характерною і вельми помітною особ
ливістю міжнародних правових актів з по
зиції юридичної техніки виступає наявність
значної кількості вказівок про цілі правового
регулювання, що характеризують або
обґрунтовують аргументи правового вста
новлення. Наприклад, у ст. 1 Конвенції Ор
ганізації Об’єднаних Націй проти корупції
(ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН
31 жовтня 2003 року) [11] вказано цілі цієї
Конвенції, які «... полягають у наступному:
a) сприяння вжиттю й посиленню заходів,
спрямованих на більш ефективне й дієве за
побігання корупції та боротьбу з нею;
b) заохочення, сприяння й підтримка
міжнародного співробітництва і технічної
допомоги в запобіганні корупції та боротьбі
з нею, у тому числі вжиття заходів щодо по
вернення активів;
c) заохочення чесності та непідкупності,
відповідальності, а також належного управ
ління державними справами й державним
майном».
Водночас багатовимірна палітра цілей
призводить до їх нашарування або конку
ренції. Так, преамбула Міжнародної кон
венції про боротьбу з допінгом у спорті (Па
риж, 19 жовтня 2005 року) [12] містить дуже
розлогий (близько 20 позицій) перелік цілей
і аргументів прийняття цього акта, в одному
з положень якого вказано: «визнаючи, що ці
органи та організації повинні співпрацювати
у досягненні цих цілей, домагаючись макси
мальної незалежності і прозорості на всіх
відповідних рівнях».
Однак далі ст. 1 названої Конвенції фіксує
лише єдину мету: «Мета цієї Конвенції в рам
ках стратегії і програми діяльності ЮНЕСКО
в галузі фізичного виховання і спорту поля
гає у сприянні запобіганню застосуванню
допінгу в спорті і боротьбі з ним в інтересах
його викорінення». Звідси незрозуміло – яка
насправді мета цієї концепції.
Блок динамічних елементів включає
правила розробки і оформлення норматив
ноправових, правозастосовних та інтер
претаційних актів, прийоми внесення змін,
порядок і умови набуття чинності, опубліку
вання, правила систематизації.
Динамічні аспекти реалізації міжнарод
них норм містять численні міжнародні регла

Міжнародне право
менти. Так, ст. 1 Типового закону ЮНСІТРАЛ
про міжнародну комерційну погоджувальну
процедуру (прийнятий ЮНСІТРАЛ 24 червня
2002 року) [13, 240–241] встановила сферу
дії акта: «цей Закон застосовується до
міжнародної комерційної погоджувальної
процедури ... 3. Для цілей цього Закону «по
годжувальна процедура» означає процедуру,
яка може називатися погоджувальною, посе
редницькою або позначатися терміном ана
логічного сенсу і в рамках якої сторони про
сять третю особу або осіб («посередника»)
надати їм допомогу в спробі досягти мирного
врегулювання спору, що виник із договірних
або інших правовідносин або у зв’язку з ни
ми. Посередник не має повноважень наказу
вати сторонам вирішення суперечки».
У цілому алгоритм реалізації елементів
юридичної техніки передбачає кілька етапів:
світоглядне формування в суспільстві пози
тивного ставлення до певної екологічної
проблеми, яка потребує свого законодавчо
го регулювання; законодавча формалізація
установлень; забезпечення їх реалізації
суб’єктами (примушування, переконання,
заохочення); інтерпретація правоположень і
юридичне навчання. Реальне призначення,
роль окремих прийомів і засобів, їх інстру
ментальна цінність для процесів правового
регулювання в конкретних сферах міждер
жавного буття неоднакова і має дифе
ренційований характер.
Одна із найдієвіших форм взаємного
контакту суб’єктів міжнародного права –
укладення двосторонніх міжнародних дого
ворів. Значимість таких договорів пов’язана з
прийомом застосування міжнародного зако
нодавства, частиною якого є міждержавні
угоди, над національним законодавством,
яке схильне, особливо на етапі економічного
реформування, до істотної та швидкої зміни.
Водночас слід визнати, що на сьогодні
реалізація міжнародних договорів в Україні

законодавчо врегульована недостатньо, ос
новна маса питань дозволяється практикою
органів влади, а населення нерідко взагалі
не знає про міжнародні договори, які зачіпа
ються їхніх прав і свобод. Сучасні умови дик
тують необхідність вивірених підходів до
виконання міжнародних договорів, їх зако
нодавчого відображення. Подолати розхо
дження в динаміці мінливості міжнародного
права і національного законодавства – одне
з актуальних завдань, що стоять перед юри
дичною технікою.
Юридична техніка міжнародного права –
постійно еволюціонуючий, динамічний фе
номен, що інтегрує закономірності функціо
нування як усього права у цілому, так і кон
кретного національного законодавства.
Юридична техніка акумулює закономірності
національних законодавств, шляхи реаліза
ції або адаптації положень та висновків те
орії права, галузевих наук стосовно міжна
родноправової сфери.
Створені правовою наукою стійкі, за
гальноприйняті поняття і положення не за
лишаються незмінними в умовах бурхливого
розвитку суспільства та розширення сфери
правового регулювання. Справедливо й те,
що теоретичні положення правознавства,
правильні для одних умов, можуть виявити
ся хибними для інших [14].
Тому для того, щоб слугувати надійною
основою розв’язання конкретних життєвих
проблем, юридична техніка міжнародного
права постійно оновлюється, розвиваючись
і вбираючи весь досвід суспільного життя.
«Не можна ні удосконалити мову без вдос
коналення науки, – писав Гегель, – ні науку
без вдосконалення мови; «якими б досто
вірними не були факти, якими б правиль
ними не були уявлення, викликані останні
ми, вони висловлюватимуть лише помилкові
враження, якщо у нас не буде точних виразів
для їх передачі» [15, 5].
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Ілля ШУТАК
ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
(загальнотеоретичний аспект)
Резюме
Одним із пріоритетних орієнтирів у напрямі вдосконалення українського законодавства є
юридична техніка міжнародного права. В останнє десятиліття Україна зіткнулася з низкою не
безпечних за своїми наслідками внутрішньодержавних соціальнополітичних явищ і тенденцій.
З огляду на це основний акцент має бути зроблено не тільки на вдосконаленні технікоюри
дичної якості чинного законодавчого масиву, а й на ґрунтовному загальнотеоретичному аналізі
тих правових джерел, з якими українське законодавство тісно пов’язане.
Илья ШУТАК
ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
(общетеоретический аспект)
Резюме
Один из приоритетных ориентиров в направлении усовершенствования украинского зако
нодательства – юридическая техника международного права. В последнее десятилетие Украи
на столкнулась с рядом опасных по своим результатам внутригосударственных социальнопо
литических явлений и тенденций.
В этой связи основной акцент должен быть сделан не только на усовершенствовании тех
никоюридического качества действующего законодательного массива, но и на основательном
общетеоретическом анализе тех правовых источников, с которыми украинское законодатель
ство тесно связано.
Illya SHUTAK
LEGAL TECHNIQUE OF INTERNATIONAL LAW
(general theoretical aspect)
Summary
One of the priority guidelines of Ukrainian legislation improving is legal technique of international
law. In the last decade the Ukrainian government faced a number of dangerous as for their results
internal social and political events and tendencies.
In this regard emphasis should be done not only on improving technical and legal quality of the
current legislation but on a profound general theoretic analysis of legal sources to which Ukrainian
legislation is closely related.
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