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УДК 340 
 

Чи є Сократ науковцем і освітянином за 
публічним правом України? 

 
Поавзйьлі гії взтмгярь йзхд іж ноавзйьлзт жлаль. 

Смкоар 
 

Цы нубйікауіы номнмлуєрщпя ом-
жгйягарз у кмлрдкпрі номгмведлля 
лаукмвзт гзпкупіи, цм буйз жаномнм-
лмвалі одгакуієы еуолайу «Пубйіфлд 
ноавм», жа рдкмы «Суфаплі номбйдкз 
ілсмокауіилмгм ноава», а ракме жа 
рдкмы «Суфапла рдмоія ноава: нмєг-
лалля акагдкіфлмпрі ра кодарзвлмпрі» 
[1]. 

У нмоягку нмпралмвкз номбйдкз 
у жагайщлмку взгйягі жвдораєрщпя 
увага ла рд, цм в Укоаїлі, як і жа кмо-
гмлмк, ндоімгзфлм взлзкаырщ гзпку-
пії прмпмвлм одсмок фз кмгдоліжауії 
лаукмвм-мпвірлщмї псдоз. У лмвірліи 
іпрмоії Укоаїлз взлзкйм пакоакдлра-
йщлм нзралля: якцм в коаїлі прійщкз 
омжуклзт, мпвіфдлзт йыгди, рм фмку 
вмла ж коаїлз, яка упнагкувайа ла 
нмфармк номгмймхдлля пувдодлірдру у 
1991 омуі, гмпзрщ омжвзлурд рдтлмйм-
гіфлм номкзпймвд взомблзурвм, мнуп-
рзйапя гм лаибігліхзт коаїл лд рійщ-
кз в Євомні, айд і пвірі? За пурліпры 
Укоаїла жа лаукмвзк і рдтліфлзк нм-

рдлуіаймк буйа гмвдгдла іж коаїл, рак 
жвалмгм «ндохмгм пвіру» гм пралу 
коаїл «гоугмгм», а віг лщмгм – гм 
«родрщмгм» пвіру.  

У ндохі омкз лджайделмпрі сак-
рзфлм омжхзозйзпя іллмвауіилі км-
ейзвмпрі дкмлмкіфлмгм жомпралля, 
жмкодка, жбійщхзйапя кійщкіпрщ вз-
цзт жакйагів мпвірз ра лаукмвзт 
упралмв (у нмоівляллі ж кмймліайщ-
лзк фапмк її у кзлуймку). На ндо-
хзи нмгйяг кмлпрзрууіилм і ла оівлі 
пндуіайщлмгм, лаукмвм-мпвірлщмгм 
жакмлмгавпрва првмодлі буйз нубйіф-
лм-ноавмві укмвз, цмб Укоаїла вндв-
лдлм розкайапя у фзпйа лаибійщх 
омжвзлдлзт коаїл «ндохмгм пвіру». 
Оглак праймпя впд лавнакз: взлзкайз 
оіжлі пупнійщлі козжз, цм оутаырщ 
Укоаїлу лд гм номувіралля, і лавірщ 
лд гм «коаїл гоугмгм пвіру», а вед гм 
вігпрайзт, у фзпйі коаїл «родрщмгм 
пвіру».  

Мдра уієї праррі – взпвірйдлля 
мкодкзт оджуйщрарів багармоіфлзт 
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гмпйігедлщ ілпрзрууіилзт пкйагмвзт 
лаукмвм-мпвірлщмгм ноава як ніггайу-
жі пндуіайщлмї фапрзлз ілсмокауіилм-
гм ноава, цм бажуєрщпя ла нмймедл-
лят имгм жагайщлмї ра мпмбйзвмї фап-
рзл. Акудлруєрщпя увага ла мкодкзт 
нзраллят омжукілля жавгалщ гдоеав-
лмї нмйірзкз, а віг ущмгм нубйіфлм-
ноавмвмгм агкіліпроувалля ра одгу-
йывалля лаукмвм-мпвірлщмї псдоз 
Укоаїлз.  

Обоажлм взкйагдлля оджуйщрарів 
гмпйігедлля номбйдкарзкз буйм ну-
бйіузпрзфлм взжлафдлм у кйыфмвмку 
нзраллі: фз кмела вваеарз Смкоара 
лаукмвудк і мпвірялзлмк жа пуфаплзк 
нубйіфлзк ноавмк Укоаїлз? Жзрря і 
пкдорі Смкоара у праомгавліи Годуії, 
у нмоівляллі іж пуфапліпры, гдкмл-
проує, цм віл лдпд жа пмбмы, фдодж 
рзпяфмйірря, віфлзи, узвійіжауіилзи 
рягао номбйдк йыгпрва: віглмхдлля 
пупнійщпрв, гдоеав гм мпвірз, лаукз, 
лаукмвуів ра мпвірял як бажзпу іплу-
валля коаїл, лауіи. 

Тдмодрзкм-кдрмгмймгіфла пкйагм-
ва гмпйігедлля буйа псмокмвала ла 
лаукмвзт ноауят ракзт вфдлзт-
ноавмжлавуів як: О. М. Балгуока, 
Ю. В. Бауйіл, М. І. Ілхзл, О. Л. Км-
нзйдлкм О. М. Кмпрдлкм, О. В. Пд-
розхзл, П. М. Рабілмвзф. А. О. Сдйі-
валмв, О. В. Скознлык, С. Г. Срд-
удлкм, Ю. С. Шдкхуфдлкм ра ілхзт. 

Кмлуднруайщлі нмймедлля гмпйі-
гедлля буйз взжлафдлі ла мплмві 
ноаущ ракзт лаукмвуів як: 
О. Ф. Алгоіикм, І. В. Аоіпрмва 
М. О. Баикуоармв, Ю. Г. Баоабах, 
А. І. Бдойаф, Ю. М. Бзпага, Ю. П. Бз- 
ряк, О. С. Дугдлдущ, А. М. Кмймгіи, 
В. В. Кмпрзущкзи, Я. В. Лажуо, 
В. В. Лдкак, О. М. Лзрвзлмв, 
Д. М. Лук’ялдущ, В. П. Мікуйіл, 
В. Я. Напрык, В. І. Ойдсіо, О. П. Оо-
йык, С. В. Пєркмв, Д. В. Позика-
фдлкм, М. В. Сігак, В. Я. Тауіи, 
М. І. Хавомлык, М. Я. Швдущ, 
А. Є. Шдвфдлкм, Н. М. Яокзх ра 
ілхзт. 

Окодкі рдмодрзфлм-ноавмві нм-
ймедлля рдкз гмпйігедлля буйз вз-
жлафдлі ла мплмві ноаущ ракзт лаукм-
вуів як: М. В. Загіоляк, В. В. Лмк-

рімлмва, В. А. Лінкал, О. І. Макпак, 
А. А. Мзрлзк, І. І. Мзромсалмв, 
О. В. Пйдпкул, Т. Б. Пмяпмк, Д. І. Сз-
омра, В. Ф. Сіодлкм, В. Л. Скознлзк, 
Т. М. Сймбмгялзк, Ю. В. Шдйяедлкм 
ра ілхзт. 

Взкйаг мплмвлзт оджуйщрарів гм-
пйігедлля номнмлуєрщпя омжнмфарз ж 
рмгм, цм іпрмоія Укоаїлз ра ілхзт 
коаїлат пвігфзрщ, цм кмоілщ жйа віг-
лмхдлщ пупнійщпрва, гдоеавз гм лау-
кмвуів і мпвірял нозтмвуєрщпя у віг-
нмвігі ла нзралля: фмку ндвлзи фап у 
пупнійщпрві нмфзлаырщ гмкілуварз 
агодпзвлм акрзвлі лдомжуклі, лдгайд-
кмгйяглі, і лавірщ лдвігйапз? А жвігпз 
– фмку вмлз лд мпвіфдлі, лавірщ і рмгі, 
кмйз каырщ гмкукдлрз ном взцу 
мпвіру? Опмба кмед карз багарм гм-
кукдлрів ном оіжлі взгз, смокз, оів-
лі, прундлі мпвірз, кмед багарм і ряе-
км ноауыварз, айд ноз ущмку лд жав-
егз кмед вваеарзпя мпвіфдлмы фз 
тмфа б – номпвіфдлмы.  

У пуфаплмку бугщ-якмку взпмкм 
ілрдйдкруайщлмку пупнійщпрві мпвіфд-
лзк вваеаырщ йзхд рмгм, трм кмед 
гмпягрз упніту у езррі, баеалмгм гйя 
пдбд оівля бйагмнмйуффя, гмбомбуру і 
вед нмрік првмоыє бйагмнмйуффя, 
гмбомбур гйя пвмєї омгзлз, пупнійщп-
рва, коаїлз пвмгм нмтмгедлля, гдоеа-
вз. А лаибійщх мпвіфдлзкз взжла-
ырщпя рі, трм ніпйя првмодлля гмбом-
буру, бйагмнмйуффя пвмєї коаїлз, цд 
првмоыє і бйагм гйя впщмгм йыгпрва, 
фз нозлаиклі гйя бійщхмї имгм фап-
рзлз. 

Ндоігкм взявйяєрщпя, цм пмуіа-
йщлм упніхла йыгзла, лаукмвдущ фз 
мпвірялзл, лд жавегз кає впі, взжла-
фдлі у лмокарзвлм-ноавмвзт акрат 
могалів нубйіфлмї вйагз оівлі, прундлі 
рмцм смокайщлм взжлафдлмгм лау-
фалля. Цд лахрмвтує ла гукку ном 
іплувалля ілхмї наоагзгкз пурлмпрі 
мпвіфдлмпрі, рак жвалмї, нозомглмї 
жгарлмпрі гм мпвігфдлля фз номпві-
фдлля, лауфалля. Ймгм цд взжлафа-
єрщпя у мкодкзт одйігіят як Бмедпр-
вдллмгм номвзгілля. В лаууі ракзт 
лажзваырщ рвмоуякз, гдліякз. 

Оред взлзкає нзралля: фз ваорм 
могалак гдоеавлмї вйагз лагрм гдра-
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йщлм лмокарзвлм уодгуйщмвуварз 
жгмбурря йыгщкз впіт взгів, смок, 
оівлів, прундлів лауфалля фдодж мпві-
ру? Звігпз лапрунлд нзралля: яка кає 
бугз гдоеавла лаукмвм-мпвірля нмйі-
рзка? Тоагзуіилзк жбуглзкмк узт 
нзралщ, як ноавзйм, є лапйігмк віг-
лмхдлля кмелмвйагуів гм лаукмвм-
мпвірлщмї псдоз коаїлз. З ущмгм вз-
лзкає жлмву нзралля: фмку у нмйірз-
ків, кмелмвйагуів гм лаукз і мпвірз 
псмокмвалм уявйдлля ном лауку і 
мпвіру як фмгмпщ ракмгм, цм є жароар-
лзк рягаодк гйя гдоеавлмгм быгед-
ру? Лмгіфлд і лапрунлд нзралля: фмку 
віг лаукмвуів ра мпвірял могалз гдо-
еавлмї вйагз взкагаырщ бійщхзт і 
коацзт оджуйщрарів їт омбмрз, як віг 
омжуклзт, номрд фмкупщ вваеаырщ, 
цм нйарзрз лаукмвуяк ра мпвірялак 
пйіг як… лу, жа «жайзхкмвзк нозл-
узнмк»? Пдодйік нзралщ кмела ном-
гмвеуварз гмвгм. Айд сакр жайзха-
єрщпя сакрмк, ж мжлакакз жакмлмкіо-
лмпрі: пнмвійщлдлля омжвзрку лаукз 
жлатмгзрщ вігмбоаедлля у мпвірі; а 
віг лзт – пнмвжалля гм праглауії у 
взомбйдллі капмвзт кардоіайщлзт 
бйаг пупнійщпрва; жбіглілля коаїлз, 
цм дкпроанмйыєрщпя лдгарзвлм і ла 
бджндку гдоеавз жа впіка її пдгкдлра-
кз, лабуваыфз мжлак жагомж Науімла-
йщліи бджндуі.  

За оджуйщраракз гмпйігедлля бу-
йм взжлафдлм, цм лаукмвм-мпвірлы 
псдоу пйіг укмвлм омжгйягарз у єг-
лмпрі гвмт укмвлм аврмлмклзт пкйа-
гмвзт, цм в ноакрзуі і, вігнмвіглм 
рдмоії каырщ лажвз: лаука ра мпвіра, 
як вжаєкмнмв’яжалі мб’єкрз ілсмока-
уіилмї гіяйщлмпрі. Хмфа жа пвмєы пур-
ліпры лаука є номявмк мпвірз, ндод-
ваелм ла жгмбуріи оаліхд ілсмокауії, 
у омжукіллі її смокайіжауії рдмоієы 
гйя ноакрзкз як жлалля. Діайдкрзка 
жлалщ жлатмгзрщ номяв у рмку, цм 
оаліхд лд вігмкі гйя хзомкмгм жага-
йу пупнійщпрва галі, фдодж мкодкзт 
ілгзвігів, їт мпмбйзву нозомглу ом-
жукмву (ілрдйдкруайщлу) жгарліпрщ 
алайірзфлмгм фз двозпрзфлмї кзпйдл-
ля праырщ жагайщлм вігмкзкз і ракзк 
фзлмк омжгйягаырщпя жбуглзкакз 
нмкоацдлля гмбомбур лд рійщкз 

мкодкзт йыгди, а и їт пнійщлмр, пуп-
нійщпрва, лауії, коаїлз, гдоеавз. І 
йзхд ніпйя рмгм жлалля, ж фапмк, ла-
буваырщ жагайщлм гмпрунлзт бйаг гйя 
впщмгм йыгпрва, взжлафаыфз имгм 
номгодп, у узвійіжауіилмку омжвзрку.  

Укмвла вігкілліпрщ лаукз і мпві-
рз, як пкйагмвзт дкмлмкікз пупнійщп-
рва взжлафаєрщпя рзк, цм лмві жлалля 
в мпвіру ндодтмгярщ пакд віг лаукз, 
цм пдйдкрує рд, цм лажзваєрщпя як 
роагзуіилд жлалля, мрозкалд у ном-
удпі номб і нмкзймк іж ноакрзкз. 
Помгодп лаукз взжлафаєрщпя рзк, 
лапкійщкз рдмодрзфлі жлалля номб 
«мфзцуырщпя» віг нмкзймк, їт нмврм-
одлля у лапрунліи ноакрзуі. Наука 
смокайіжує лмві жлалля і првмоыє 
укмвз гйя капмвмгм їт ндодгавалля 
віг нмкмйілля гм нмкмйілля йыгди, 
мпвігфуыфз пнмфарку мкодкзт сатів-
уів (нмпвяфдлзт), првмоыыфз ракзк 
фзлмк бажзп гйя лапрунлмгм капмвм-
гм, пупнійщлмгм ілрдйдкруайщлмгм омп-
ру. Айд пнмфарку впд игд віг омжвзрку 
мкодкмї йыгзлз як рвмоуя гм ілхзт 
йыгди – вігрвмоывафів жлалщ, гйя 
жагмвмйдлля вед їт пупнійщлм-
кмозплзт нмродб, ілрдодпів у гмбом-
бурі. Кмомркм уд жлатмгзрщ смокайі-
жауіы у лаомгліи кугомпрі: біглзкз є 
рі, трм лдомжуклі. Нд омжуклі – рм є 
номяв мпмбзпріплмї лдмпвіфдлмпрі, абм 
лдгмпвігфдлмпрі йыгзлз, цм клм-
езрщпя у пупнійщпрві, прає имгм гмкі-
лалрмы, абм/ра лд оігкм – номявмк 
лдвігйапрва у взгйягі ігдмрмкоарії у 
гдоеаві.  

Воатмвуыфз взжлафдлі мбкдедл-
ля гйя взкйагдлля кардоіайів гмпйі-
гедлля, номнмлуєрщпя ндодирз віг 
сіймпмспщкзт, кдрмгмймгіфлзт омж-
гуків ном лауку і мпвіру гм пнійщлзт 
гйя лзт ноакрзфлзт, кмлкодрлзт 
мжлак взкіоу, як мб’єкрів (нодгкдрів) 
пупнійщлзт віглмпзлат. Наукмві омж-
вігкз ноакрзкз, жмкодка іпрмоії омж-
взрку лаукз і мпвірз пвігфзрщ, цм ла 
ндвлмку іпрмозфлмку драні іплувалля 
йыгди, у оіжлзт коаїлат-узвійіжауіят, 
лаука і мпвіра взгійяырщпя в укмвлм 
мкодкзи номяв пупнійщлм-кмозплмгм 
номкзпйу мкодкзт ілгзвігів, їт пні-
йщлмр. Поз ущмку мпвіфдліпрщ омжукі-
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єрщпя лд рійщкз як лаявліпрщ у ілгз-
віга якмгмпщ нандомвмгм гмкукдлру 
віг ндвлмї быомкоарзфлмї проукруоз 
цм взгає ракі гмкукдлрз, яка унмв-
лмваедла ла уд якмыпщ взцмы жа 
оівлдк могаліжауієы гдоеавлмгм 
уноавйілля. Такзи гмкукдлр є пвіг-
фдлляк йзхд рмгм, цм рми, трм имгм 
кає номихмв жа ндвлзк пралгаормк 
(ндодваелм быомкоарзфлм взжлафд-
лзк), у ндвлмку номпрмоі і фапі ра 
кмйу мпіб, куоп лавфалля (лауфалля), 
жа ндвлмы номгоакмы кмкнйдкпу оа-
ліхд смокайіжмвалзт лаукмы жлалщ. 
З гайдкмгм кзлуймгм, у пупнійщпрві 
жбдодгйзпя роагзуії взжлафарз мпві-
фдліпрщ йыгзлз жа нозлайделіпры її 
гм ндвлмї хкмйз лауфалля бдж гмку-
кдлрайщлмгм жапвігфдлля. Якіпрщ ра-
кмгм лауфалля взжлафаєрщпя жа нозл-
узнмк номяву, цм смокайіжмвалзи у 
лаомгліи кугомпрі: нрата ніжлаырщ жа 
ніо’як, а йыгзлу жа кмвмы. Іплує йд-
гдлга, цм уди нозлузн, як асмозжк, 
аврмозжуырщ жа пймвакз Смкоара: 
«жагмвмоз, цмб я рдбд нмбафзв».  

У кмлрдкпрі рдкз номнмлуєрщпя 
жвдолурз увагу, цм багарм трм іж ві-
гмкзт у іпрмоії праомгавлщмї Годуії 
гдоеавлзт гіяфів взжлафайзпя як 
уфлі Смкоара (якмгм бійщхіпрщ лаукм-
вуів ра мпвірял жлаырщ і лзлі). Поз 
ущмку быомкоарзфлі нзралля лау-
фалля (мпвіфдлмпрі) уфлів Смкоара 
(як и ілхзт жаплмвлзків сіймпмспщ-
кзт, лаукмвзт хкій) взжлафайзпя бдж 
лагалля лзк якзтмпщ нзпщкмвзт гм-
кукдлрів. Та и лд жбдодгймпя у аоті-
ват пвігфдлщ, цм Смкоар кав якіпщ 
нзпщкмві гмвігкз, цм віл був уфлдк 
кмгмпщ ілхмгм. В іпрмоії лаукз ракме 
лд жбдодгймпя нзпщкмвзт вігмкмпрди 
ном рд, цм пвмгм фапу Ддйщсіипщка 
нісія взжлайа Смкоара лаикугоіхзк 
пдодг асілял жа ракзк козрдоієк як 
кійщкіпрщ нубйікауіи (фмгм у Смкоара 
лд буйм взявйдлм лі рмгі, лі ніпйя 
имгм пкдорі). Айд ном Смкоара жбдод-
гйзпя нзпщкмві гедодйа имгм уфлів, 
пдодг лзт і Пйармл. Опралліи у гд-
якзт пвмїт рвмоат омбзв йзхд ноз-
нзп цмгм мкодкзт кугомпрди Смкоа-
ра у смокі, ла жоажмк: «рак пкажав 
Смкоар» [2].  

З рмфкз жмоу пуфаплмї быомкоарії, 
жмкодка в Укоаїлі, кмела кмлпрару-
варз, цм Смкоар, вігнмвіглм гм лмо-
карзвлм-ноавмвзт акрів могалів гдо-
еавлмї вйагз, лікмйз лд мрозкав бз 
лаукмвмгм прундлы і вфдлмгм жвалля 
як лаукмвдущ фз мпвірялзл.  

На ндвлмку іпрмозфлмку драні 
омжвзрку лаукз і мпвірз в мкодкзт 
коаїлат ж’явзйапя нмродба смокайщ-
лмгм взжлафдлля оівля мпвіфдлмпрі 
мпмбзпрмпрі, жа ндвлзкз смокайіжм-
валзкз козрдоіякз. Ну цмпщ ла жоа-
жмк рмгм, як гмвмоярщ у лаомгі: «жу-
проіфаырщ нм мгдеі». Нзлі пдодг ра-
кзт козрдоіїв є рі, цм жлаихйз взоаж 
у нмляррі «лаукмкдроія». З фзллзка 
номсдпіилмї ігдлрзсікауії пдодг гмп-
йіглзків, мпвірял вмла ндодрвмозйапя 
(ж «йдгкмї оукз» быомкоарів) у мплм-
влзи лмокарзвлм-ноавмвзи козрдоіи 
муілкз «лаукмвмпрі», цм взжлафає 
кмейзвмпрі и као’єолмгм жомпралля, у 
рмку фзпйі мрозкалля гмгаркмвзт 
сілалпмвзт нодсдодлуіи віг пупнійщ-
прва, жмкодка і в пзпрдкі нігрозккз 
гдоеавмы нодгправлзків гайужі «вз-
омблзурва лмвзт жлалщ» у лаукмвм-
мпвірліи псдоі, а ракме мрозкалля 
оіжлмкалірлзт гоалрів рмцм.  

Як пвігфзрщ езрря, іпрмоія пвірм-
вмї лаукз, мпвірз, жагайщлм вігмкзк є 
рд, цм рми трм кає якзипщ гмкукдлр 
ном ндвлзи пралгаор жлалщ (ндодвае-
лм роагзуіилзт, оаліхд смокайіжмва-
лзт лаукмы) лд жавегз жгарлзи рвм-
озрз лмві жлалля, а мбкдеуєрщпя нм-
рдлуіилмы (нозомглмы) жгарліпры 
йзхд вігрвмоыварз оаліхд првмодлзт 
ілхзкз жлалщ (і лд жавегз ж кмозпры 
гйя пдбд ра ілхзт), і лд бійщхд, жмк-
одка і гйя мпвірз ілхзт, рзт трм кає 
баеалля і жгарліпрщ лавфарзпя у лщм-
гм. З рмфкз жмоу пуфаплмгм омжукілля 
лаукмкдроії, быомкоарзфлзи нігтіг 
гм муілкз вфдлзт, мпвірял, жа ракзк 
козрдоієк як кійщкіпрщ нубйікауіи, лд 
жавегз є пвігфдлляк мпвіфдлмпрі, а 
рзк нафд кмозплмпрі гйя пупнійщпрва, 
гдоеавз рмгм фз ілхмгм ілгзвіга. 
Поз ущмку гмлзрва жа кійщкіпры нуб-
йікауіи, у рмку фзпйі у ілмждклзт 
лаукмвзт, сатмвзт взгаллят, взкйз-
кайа ракд лдгарзвлд гйя пупнійщпрва 
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явзцд, цм лабуйм укмвлмї лажвз 
«лаукмвм-нубйікауіилзи пнак», жмк-
одка і у гймбайщлмку лаукмвм-
мпвірлщмку номпрмоі. Сдодг мкодкзт 
нігнозєкйзвзт мпіб у оіжлзт коаїлат 
взлзкйа і смока нозварлмгм «біжлд-
пу»: првмодлля «лаукмкдрозфлзт баж» 
ла кмкдоуіиліи мплмві. Вмлз, як ноа-
взйм, кдрмгзфлм смокувайзпя ла 
оівлят рдтлмймгіи нубйікауіи, їт сік-
пауії, нмхзодлля, нмхуку, жбдоігалля, 
ндодваелм ла нандоі. Подгрдфды лау-
кмкдроії буйа бібйімрдкмкдроія (біб-
йімкдроія). Ндоігкм уі рдокілз і лзлі 
жапрмпмвуырщпя у везрку, як пзлмлі-
кз. Цд гмжвмйяйм жа ндвлзкз козрд-
оіякз лмокарзвлм кйапзсікуварз 
нубйікауії у бібйімрдкат, гйя нмхуку 
їт пдодг смок лмкдлкйаруоз в аоті-
ват ла пндуіайщлзт каоркат, пзпрдка-
рзжмвалзт у каормрдкат, в жанзпат у 
нандомвзт еуолайат мбйіку рмцм. 
Сдодг лаибійщх нмхзодлзт у пвірі 
прайз ракі кйапзфлі бібйімрдфлі кйа-
пзсікармоз як ББК, УДК, ISBN, 
ISSN, DOI і р.н. Мдрмгзка їт, у пзйу 
роагзуіи акрзвлм жапрмпмвуєрщпя и у 
кмкн’ырдолзт ілсмокауіилзт рдтлм-
ймгіят. З фапмк, у кіоу жбійщхдлля 
кійщкмпрі оіжлмкалірлзт нубйікауіи, 
нозпвмєлля їк кйапзсікауіилзт 
мжлак, гйя ндвлзт упралмв лабуйм 
кмкдоуімлайіжауія. Цд нмгаваймпя як 
мжлака фмгмпщ «дйіраолмгм», «лагвае-
йзвмгм» у пдодгмвзці лаукмвм-
мпвірлщмї гіяйщлмпрі. 

Оглак, лаправ фап взжлалля впщм-
гм рмгм як аотаїфлмгм (у омжукіллі 
ракмгм, цм вроарзйм ваейзвд нозк-
йаглд жлафдлля гйя гмпйіглзків, 
мпвірял), абм ракмгм, цм кає вужщкмн-
омсдпіилд нозжлафдлля, жмкодка гйя 
роагзуіилзт птмвзц нандомвзт гм-
кукдлрі (роагзуіилмгм омжукілля 
жлафдлщ аотівів, бібйімрдк, куждїв). 
Цди фап лаправ ж нмявмы ракмгм драну 
омжвзрку ілсмокарзкз як 
кмкн’ырдолзт аврмкарзжмвалзт іл-
смокауіилзт пзпрдк, у їт пкйагі ав-
рмкарзжмвалзт ілсмокауіилм-
нмхукмвзт пзпрдк і нмлаг упд – гйм-
байщлзт дйдкромллм-мбфзпйывайщлзт 
кдоде рдйдкмкулікауії, у рмку фзпйі 
ракзт як Ілрдолдр. В мпраллщмку ка-

пмвмгм (жагайщлмгмпрунлмгм) жапрмпу-
валля аврмкарзжмвалі ілсмокауіилм-
нмхукмві пзпрдкз, ланозкйаг, як 
«Гугй», лзлі гмжвмйяырщ вед гмпйіг-
лзкак ра мпвірялак, а ракме впік іл-
хзк, жлатмгзрз ра жапрмпмвуварз у 
пвмїи номсдпіиліи омбмрі, рак жвалі 
«дйдкромллі лаукмві нубйікауії» і 
лджайделм віг кмогмлів гдоеав. Ілрд-
олдр псмокував ракд пмуіайщлм-
рдтліфлд явзцд, цм лабуйм укмвлмї 
лажвз «дйдкромллі пмуіайщлі кдодеі 
рдйдкмкулікауії» (абм пкмомфдлм – 
«пмуіайщлі кдодеі»), гйя нозкйагу 
ракі як «Фдипбук», «Твірдо», «Ілпра-
гоак» і р.н. Вмлз гаырщ бійщх мндоа-
рзвлм у жагалмку бугщ-якзк ілгзві-
гмк капхрабі, кмйу мпіб, ілсмокауіи-
лмку номпрмоі і фапі пнійкуварзпя 
кіе пмбмы, у ндвлзт, взжлафдлзт 
гоунавзт ілрдодпат. Вдпщ ілпроукдл-
раоіи Ілрдолдр пнмфарку акрзвлм жа-
прмпмвувавпя в лаукмвм-мпвірліи псд-
оі, лджайделм віг кіпуя жлатмгедлля 
йыгзлз. Поз ущмку є мгла йзхд 
укмва – гмпрун гм гймбайщлмї кдодеі 
рдйдкмкулікауії.  

Загайщлм гмпрунлі Ілрдолдр-
рдтлмймгії (ІТ) жа пвмєы пурліпры 
нігіовайз кмлмнмйіжк мкодкзт, ндод-
ваелм нозварлзт, лаукмвмкдрозфлзт 
проукруо, їт баж, у рмку фзпйі роалп-
лауімлайщлзт взгавлзфзт кмонмоа-
уіи. ІТ прайз кмлкуоуварз ж лзкз жа 
гдхдвзжлмы ра хвзгкіпры нмхуку і 
мрозкалля лаукмвмї ілсмокауії. У 
багарщмт коаїлат пвіру, в ндоху фдогу 
в Затіглмєвомндипщкзт, нмхзозвпя 
оут пдодг вфдлзт ра мпвірял жа віг-
кмку віг лав’яжйзвзт нйарлзт нмпйуг 
лаукмвмкдрозфлзт баж. Цди оут ла-
був лажвз «Рут жа вігкозрд лаукмвм-
мпвірлє пдодгмвзцд». 

Зомжукійм, воатмвуыфз длромніы 
(лдвзжлафдліпрщ, лдмбіжлаліпрщ) цмгм 
«роагзуіилзт» лаукмкдрозфлзт баж, 
їт вйаплзкз нмфайз акрзвлм вномва-
геуварзпя ла каогілдп, у «родріт коа-
їлат», ймбіыыфз пвмї кмкдоуіилі ноз-
варлі ілрдодпз фдодж могалз гдоеав-
лмї вйагз, быомкоарзжуыфз лаукмкд-
роіы у лмокарзвлм-ноавмвзт акрат 
могалі вйагз ніг гапйакз «одсмок 
лаукмвм-мпвірлщмї псдоз». Нд улзкйа 
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уієї жймї уфапрі и Укоаїла, ніг гапймк 
«одсмока лаукмвм-мпвірлщмї псдоз», 
цм гмнмвлыєрщпя цд и гапймк «ілрд-
гоауія гм ЄС», жмкодка гм имгм лау-
кмвм-мпвірлщмгм номпрмоу. Помрд, в 
Укоаїлі, в пзйу лдлайделмї лаукмвмї 
омжомбкз номбйдкарзкз лаукмкдроії, 
її сулкуіи, кдрз, уійди, жавгалщ, лд-
гмйіків у гмпвігі ілхзт коаїл, вмла 
ндодрвмозйапя бійщхд в жагомжу На-
уімлайщліи бджндуі. Помпріхд гмвмоя-
фз, кмелмвйагуі тмрійз як коацд, а 
взихйм як жавегз… нмгалм, ндох жа 
впд гйя пупнійщпрва, гдоеавз, її пувд-
одлірдру.  

У тмгі гмпйігедлля буйм взжла-
фдлм ояг взплмвків, номнмжзуіи, од-
кмкдлгауіи. Окодкі іж лзт взлмпярщ-
пя ла омжгйяг рзк, трм гмпйігеує 
лаукмкдроіы, як кмкнйдкплмгм, кіе-
гайуждвмгм жкіпру мб’єкр (нодгкдр) ра 
як фзллзка нубйіфлм-ноавмвмгм 
внйзву ла лаукмвм-мпвірлє пдодгмвз-
цд Укоаїлз, у пкйагі фзллзків Науі-
млайщлмї бджндкз: 

1. Наукмвм-мпвірлє пдодгмвзцд, 
жавгякз капмвмку нмхзодллы в 
Укоаїлі Ілрдолдр-рдтлмймгіи, 
мб’єкрзвлм вед іплує у омжукіллі як 
пдгкдлр гймбайщлм, вігкозрмгм ілсм-
окауіилмгм номпрмоу, у рмку фзпйі 
имгм пдкрмоу – гймбайщлмї вігкозрмї 
лаукмвм-мпвірлщмї псдоз, ж мбкдедл-
лякз ноава ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі 
ра апндкракз лауімлайщлмї бджндкз 
мкодкзт коаїл. 

2. Наука ра мпвіра в Укоаїлі, нм-
гіблм як і в ілхзт узвійіжмвалзт, 
ндодгмвзт коаїлат пвіру, ла оівлі 
гдоеавлмї нмйірзкз кає омжгйягарзпя 
як номвіглзи пдкрмо жабджндфдлля 
іллмвауіилмгм омжвзрку пупнійщпрва, 
цм, як фзллзк дкмлмкікз, її гмймвлмї 
взомблзфм-номкзпймвмї пкйагмвмї, 
жабджндфує і жабджндфуварзкд у ндоп-
ндкрзві нмгайщхд жомпралля кмгур-
лмпрі гдоеавз.  

3. Сроардгіфлм в Укоаїлі кає бурз 
жкілдлм кмлуднр у гдоеавліи нмйірз-
уі омжгйяг лаукз ра мпвірз як лдноз-
буркмвмї, взроарлмї гйя дкмлмкікз 
коаїлз пкйагмвмї пупнійщлмгм езрря. 
В ндоху фдогу пйіг вігіирз віг пмуіа-
йщлмгм омжукілля лаукз ра мпвірз як 

акморзжармоа (прозкувафа) бджомбір-
ря.  

4. У цмоіфлзт гдоеавлзт быгед-
рат Укоаїлз сілалпмва нігрозкка 
лаукз ра мпвірз кає взжлафарзпя 
мкодкм, нмояг іж нігрозккмы іллмва-
уіилмпрі номкзпймвмгм взомблзурва 
дкмлмкікз коаїлз. Пмкз гдоеавлд 
сілалпувалля лаукз і мпвірз лд бугд 
жгіиплыварзпя тмфа б ла оівлі лмока-
рзвів, взжлафдлзт у лаукмвм-
мпвірлщмку жакмлмгавпрві, фдкарз 
жбійщхдлля гзлакікз взтмгу іж впіт 
лаявлзт у коаїлі пупнійщлзт козж 
каолм. 

5. В могалат гдоеавлмї вйагз і в 
пупнійщпрві, в жапмбат капмвмї ілсмо-
кауії пйіг нознзлзрз оіжлмкалірлі 
капхраблі кмкналії цмгм нозкдл-
хдлля якмпрі укоаїлпщкзт лаукмвуів 
ра мпвірял, вірфзжлялзт лаукмвзт ра 
мпвірліт жакйагів, нмхзодлля пупні-
йщлмгм калкуоправа, кмкнйдкпу кдл-
хмваормпрі, гуту «каогм», нйажувалля 
ндодг впік ілмждклзк ра лдвгаймгм 
кавнувалля гмпвігу мкодкзт коаїл, 
нмврмоыыфз лд прійщкз имгм нмжзрз-
вз пкійщкз лдгарзв, віг якмгм вмлз 
вед гавлм вігкмвзйзпя. У ущмку 
кмлрдкпрі ндох жа впд лдгарзвлі 
мкодкі номявз у лаукмвм-мпвірліи 
псдоі лд пйіг омжгйягарз взкйыфлм 
як «пзпрдклі», рзк пакзк нозлзеу-
ыфз лаукмвзи і мпвірліи нмрдлуіай 
Укоаїлз. 

6. Наукмкдроіы, як ілпроукдлр 
кмлромйы якмпрі гіяйщлмпрі вфдлзт ра 
мпвірял у лмокарзвлм-ноавмвзт акрат 
могалів вйагз пйіг омжгйягарз як 
врмозллзи козрдоіи якмпрі, нозлаи-
клі гзсдодлуіимвалм жа гайужякз 
лаукз ра мпвірз. Пдох жа впд ла оівлі 
нубйіфлм-ноавмвзт лмокарзвлзт ак-
рів вігнмвіглзт могалів вйагз кає 
бурз жкілдлм наоагзгку 
мбмв’яжкмвмпрі нубйікуварзпя вфдлзк 
ра мпвірялак у ілмждклзт сатмвзт 
лаукмвзт взгалля ла їт ноавм. Опмб-
йзву жагомжу гйя дкмлмкікз гдоеавз, 
лауімлайщлмї бджндкз Укоаїлз пралм-
взрщ быомкоарзфла взкмга нубйікауії 
оджуйщрарів лаукмвзт гмпйігедлщ у 
ілмждклзт взгаллят гйя рдтліфлзт, 
кдгзфлзт, бімймгіфлзт ра ілхзт ноз-
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кйаглзт лаукат. Якіпрщ сулкуімлу-
валля гмпйіглзків, вфдлзт у лаукм-
взт і мпвірліт жакйагат, ндох жа впд у 
рзт, гд жгіиплыєрщпя ніггмрмвка саті-
вуів гйя номкзпймвмпрі, кає взжлафа-
рзпя ндох жа впд вномвагедллякз їт 
лаукмвзт омжомбмк у капмвд взомб-
лзурвм, нмрік жа кійщкіпры нардлрів 
ла взлатмгз, кмозплі кмгдйі. І йзхд 
ніпйя ущмгм – жа нубйікауіякз бугщ-
якмгм хрзбу. 

7. Пубйікауії укоаїлпщкзт вфдлзт 
у ілмждклзт лаукмвзт сатмвзт вз-
галлят, мпмбйзвм ла ілмждклзт км-
ват, каырщ омжгйягарзпя у пупнійщпр-
ві і в могалат гдоеавлмї вйагз ракме 
гзсдодлуіимвалм, жа гайужякз лаук. 
Поз ущмку каырщ воатмвуварзпя ап-
ндкрз кмейзвмпрі їт лдгарзвлмгм 
номяву гйя гдоеавз, ндох жа впд у 
кмлрдкпрі іллмвауіилзт фзллзків, 
нозпкмодлля номкзпймвмгм лаукмвм-

рдтліфлмгм жомпралля дкмлмкікз коа-
їлз, її гмбомбуру. Опмбйзва увага кає 
жвдорарзпя ла лдгарзвлі внйзвз ла 
Науімлайщлу бджндку Укоаїлз, у 
мкодкзт її пдкрмоат віг жагомж взрмку 
пупнійщлм жлафзкмї лаукмвмї ілсмо-
кауії жа кмогмл. Тієї лаукмвмї ілсмо-
кауії, цм кмед прарз козрзфлмы у 
гймбайщліи кмлкуодлуії гдоеав гйя 
мрозкалля оіжлмкалірлзт ндодваг лаг 
Укоаїлмы, прозкувалля взтмгу її 
гдоеавлмгм пувдодлірдру іж наоагзг-
кз лджайделмпрі (віг жлафдлля пкзп-
йу пймва «йдеарз») гм наоагзгкз 
пакмпріилмпрі (у жлафдллі пкзпйу 
пймва «прмярз»), жкілз лахмї гдоеа-
вз іж прарупу мб’єкра ла пуб’єкра у 
кіелаомглзт віглмпзлат.  

Дмгаркмвм оджуйщрарз гмпйі-
гедлля рдкз жлаихйз вігмбоаедлля 
у ілхзт нубйікауіят [3-12]. 
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Цзкбайык В. С. Чз є Смкоар лаукмвудк і мпвірялзлмк жа нубйіфлзк ноавмк 
Укоаїлз? 

У праррі акудлруєрщпя увага ла мкодкзт нзраллят омжукілля жавгалщ пуфаплмї 
гдоеавлмї нмйірзкз, а віг ущмгм нубйіфлм-ноавмвмгм агкіліпроувалля ра одгуйывал-
ля лаукмвм-мпвірлщмї псдоз Укоаїлз. Поз ущмку жвдолурм мпмбйзву увагу ла кдрм-
гмймгіфлзт нмймедллят нубйіфлм-ноавмвіи муілуі якмпрі сатмвмї гіяйщлмпрі лаукм-
вуів ра лаукмвм-ндгагмгіфлзт пнівомбірлзків жа лаукмкдрозфлзкз нмкажлзкакз. 
Дйя ламфлмпрі, у нмйдкіфлмку нмоівляллі, вжярм езррєвзи гмпвіг Смкоара, вігмкмгм 
у пвірі сіймпмса праомгавлщмї Годуії. 

Кйыфмві пймва: ноавм, лаукмкдроія, муілка номсдпіилмї гіяйщлмпрі лаукмвуів 
ра лаукмвм-ндгагмгіфлзт пнівомбірлзків. 

 
 
Цшкбайык В. С. Явйядрпя йз Смкоар уфдлшк з ндгагмгмк в пммрвдрпрвзз п 

нубйзфлшк ноавмк Укоазлш? 
В прарщд акудлрзоудрпя влзкалзд ла мргдйщлшт вмномпат нмлзкалзя жагаф пм-

водкдллми гмпугаопрвдллми нмйзрзкз, а мр ърмгм нубйзфлм-ноавмвмгм агкзлзпроз-
омвалзя з одгуйзомвалзя лауфлм-мбоажмвардйщлми псдош Укоазлш. Поз ърмк мб-
оацдлм мпмбмд влзкалзд ла кдрмгмймгзфдпкзт нмймедлзят нубйзфлм-ноавмвми 
мудлкд кафдпрва номсдппзмлайщлми гдярдйщлмпрз уфдлшт з лауфлм-ндгагмгзфдпкзт 
пмроуглзкмв нм лаукмкдрозфдпкзк нмкажардйяк. Дйя лагйяглмпрз, в нмйдкзфдпкмк 
поавлдлзз, вжярм езжлдллши мншр Смкоара, зжвдпрлмгм в кзод сзймпмса годвлди 
Годузз. 

Кйыфдвшд пймва: ноавм, лаукмкдрозя, мудлка номсдппзмлайщлми гдярдйщлмпрз 
уфдлшт з лауфлм-ндгагмгзфдпкзт пмроуглзкмв. 

 
 
Tsimbalyuk V. Is Socrates a scholar and educator of public law in Ukraine? 
The article focuses on some issues of understanding the tasks of modern state 

policy, and on this public administration and regulation of the scientific and 
educational sphere of Ukraine. At the same time, special attention is paid to the 
methodological provisions of the public-legal evaluation of the quality of professional 
activity of scientists and scientific and pedagogical staff on scientometric indicators. 
For the sake of clarity, a polemical comparison takes the life experience of Socrates, the 
world-famous philosopher of ancient Greece. 

The publication is proposed to be considered in the context of the continuation of 
the scientific discussions proposed by the editorial board of "Public Law", on the topic 
"Modern Problems of Information Law", as well as on the topic "Modern Theory of 
Law: Combining Academic and Creativity". 

In the course of the research, the results of which are highlighted in the article, a 
number of conclusions, suggestions, recommendations are presented, including the 
following: 
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In public authorities and in society, in the mass media, various large-scale 
companies should be discontinued regarding the use of quality of activity of the 
majority of scientists and educators, scientific and educational institutions, the spread 
of public mancurst, the inferiority complex, the spirit of "cargo", the unsuccessful 
monopolization of outdated countries. repeating not so much his positive as his 
negative, which those countries have long abandoned. In this context, negative 
individual manifestations in the field of science and education, above all, should not be 
considered solely as "systemic", thus undermining the scientific and educational 
potential of the country. 

Scientometrics, as a tool for quality control of scientists and educators in the 
normative legal acts of the authorities, should be considered as a secondary quality 
criterion, at least differentiated by branches of science and education. First of all, at the 
level of public-law regulations of the relevant authorities, the paradigm of the 
obligation to publish scientists and educators in foreign professional scientific 
publications should be changed to their right. The quality of functioning of researchers 
at scientific and educational institutions, especially in those where training of 
specialists for industry is carried out, should be determined first of all by the 
introduction of their scientific development into mass production, then by the number 
of patents for inventions, utility models. And only after that - by publications. 

Scientific publications of scientists in foreign scientific professional journals, 
especially in foreign languages, should be considered differently in the society and in 
public authorities, according to the branches of science. At the same time, aspects of the 
possibility of their negative manifestation for the state, first of all in the context of 
innovative factors, acceleration of industrial scientific and technical growth of the 
economy of the country of its well-being should be taken into account. Particular 
attention should be paid to the negative effects on national security, in its individual 
sectors, of the threat of leakage of publicly available scientific information abroad. The 
kind of scientific information that can become critical in the global competition of 
states for various advantages over the country. 

Key words: law, scientometry, evaluation of professional activity of scientists and 
scientific-pedagogical staff. 

 
 
 
 


