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INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS 

Alina Gorobets 
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraine  

UNIVERSAL INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS 
OF SOCIAL PROTECTION OF THE UNEMPLOYED 

The article aims to analyse international legal standards of social protection of the unemployed 
as the basis of the national system of social unemployed functioning. It’s emphasized that such 
standarts  determine  the  list  of  human  rights  in  this  field,  outline  its  scope  and  content,  and 
establish the procedure of its implementation. Also the article analyzed the main ILO Convention 
and Recommendation in mentioned field. Attention is paid to harmonizing and positive  impact 
of such international standarts on national social legislation, because its main purpose is not to 
create  a  single  legal  support  in  the  field,  but  to  achieve  the  result  envisaged  by  international 
instruments. 
Key words:  international  legal  labor  standards,  international  labor  organization,  unemployed, 
social protection of unemployed. 

Under the current conditions the issue of Ukraine's integration to international and regional 
organizations that are aimed at ensuring the principles of democracy, the rule of law in all spheres of public 
life, the protection of human rights and fundamental freedoms becomes more urgent. "The provisions of 
international labor agreements are usually not directly regulate labor relations, but they set the certain 
standards in labor field that endowed with certain specified legal realization mechanism through its 
implementation in national laws. That is the main peculiarity of international legal labor regulation", - 
stressed O. M. Yaroshenko1. 

International legal standards of social protection of the unemployed considers as fixed in 
international documents, voluntarily taken by states model commitments to establish the functioning of a 
national system of social unemployed. Such commitments determine the list of human rights in this field, 
outline its scope and content, and establish the procedure of its implementation. 

These standards have the harmonizing and positive impact on national social legislation, because its 
main purpose is not to create a single legal support in the field, but to achieve the result envisaged by 
international instruments. 

The current activities of Ukraine in the UN is an important part of international efforts to promote 
peace and stability in the world, democracy, creation of favorable external conditions for the development 
of its independence, the deepening of economic reforms2. Item 3 Art. 1 of the UN Charter on 26 June 19453 
determines the international cooperation in international social problems solving as one of the aims of its 
activity . 

Human Rights Declaration4 in Part. 1, Art. 23 proclaimed and brought together  four basic human 
rights in labor field: on work; on free choice of employment; on just and favorable work conditions; on 
protection against unemployment. 

These provisions developed further by the Art. 6 of International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights on 16 December 19665: "The States Parties to the present Covenant recognize the right to 
work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely 

                                                      
1 Ярошенко, О.М. (2007). Джерела трудового права України: дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.05. Харків. 
2 Шкуратенко, О.В. (2007). Правові засади зовнішньополітичної діяльності Української РСР як члена ООН 

(40-і – початок 60-х років ХХ століття): дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. Київ. 
3 Статут Організації Об'єднаних Націй: Міжнародний документ від 26.06.1945 р. 

<http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_010> 
4 Загальна декларація прав людини: Міжнародний документ від 10.12.1948 р. Вісник Конституційного Суду 
України, 3. 

5 Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: Міжнародний документ  від 16.12.1966 р. 
Вісник Конституційного Суду України, 4 
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chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right. The steps to be taken by a State 
Party to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include technical and 
vocational guidance and training programmes, policies and techniques to achieve steady economic, social 
and cultural development and full and productive employment under conditions safeguarding fundamental 
political and economic freedoms to the individual". 

As you can see, the Declaration and the Covenant obliges States to ensure the right to work due to 
certain steps that are, essentially, guarantee this right. 

European social charter on 15 February 19821 also deals with the problem of employment and social 
protection of unemployed. According to this international document the state and enterprises social and 
economic policy should (a) provide full employment, and (b) ensure the right to work for everyone. The 
state should promote the creation of new jobs in the public sector. Providing of unemployed, including 
young graduated people should be guaranteed by the law on unemployment benefits. At the same time all 
other rights under the social security provisions should be saved for the unemployed and their families in 
the event of social risk. Unemployment benefit should be adjusted according to the growth of wages and 
cost of living. Eligibility for this benefit should not exclude the right of workers to receive social assistance 
because of participation in the strike resulting from the conflict with the entrepreneur. Unemployment 
periods should be considered and included in the calculation of seniority for a pension. The unemployed 
should be exempt from social security contributions but preserving their rights to use it. The amount of 
social assistance, including unemployment, should be increased if family has children or dependents. 

International Labour Organization is one of the oldest international organizations established in 1919 
in the system of the League of Nations. After World War II and after UN creation ILO associated with UN 
and formally became its specialized agency.  

We accept he point of view of O. M. Yaroshenko, who insists that ILO instruments play an important 
role in the regulation of social and labor relations and should be considered in the public administration 
field of any civilized country2. 

The second ILO Convention, adopted October 29, 1919, was entitled "On Unemployment"3. 
Undoubtedly, the main in this document is Art. 2 officially recorded two fundamentally important 
positions. Under one of them, any member of the mentioned international institutions establish a system of 
free public employment agencies under the control of a central authority; for the parallel existence of free 
public and private employment agencies member takes steps to harmonize the activities of these agencies at 
the national scale. According to the second position: creating a system of insurance against unemployment 
the state should agree the terms with other interested countries on the measures to ensure the possibility of 
employees to receive the insurance at the territory of any member independent of the state where they work. 

Also in October 29, 1919 the ILO has recommended to its members: 
1) to take measures to prohibit the establishment of employment agencies that charge fees or carry 

out their activities for profit; 
2) to establish an effective system of unemployment insurance through the state system, or with the 

help of government subsidies. This recommendation addressed to the associations whose regulations 
provide for payment to their unemployed members4. 

The ILO systematically formulated its position on the issue of social protection of the unemployed at 
the 18th session of the General Conference, on 23 June, 1934. Under the Convention №44 "Unemployment 
Provision Convention"5 each Member of the International Labour Organization which ratifies this 
Convention undertakes to maintain a scheme ensuring to persons who are involuntarily unemployed and to 
whom this Convention applies: (a) benefit , by which is meant a payment related to contributions paid in 
respect of the beneficiary's employment whether under a compulsory or a voluntary scheme; or (b) an 

                                                      
1 Хартия социального обеспечения: Международный документ от 15.02.1982 г. <http://zakon3.rada. 

gov.ua/laws/show/995_418> 
2 Ярошенко, О.М. (2002). Акти Міжнародної організації праці та їх значення для державного управління. 
Актуальні проблеми державного управління, 1 (12), 87-92 

3 Конвенція МОП про безробіття (1999): Міжнародний документ від 29.10.1919 р. Конвенції та рекомендації, 
ухвалені МОП в 2-х т., 26-27. 

4 Рекомендація МОП щодо безробіття: Міжнародний документ від 29.10.1919 р., 
<http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/993_319> 

5 Конвенція МОП про допомогу особам, котрі є безробітними з незалежних від них обставин: Міжнародний 
документ від 23.06.1934 р. Конвенції та рекомендації, ухвалені МОП в 2-х т., 219-224 
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allowance , by which is meant provision being neither benefit nor a grant under the ordinary arrangements 
for the relief of destitution, but which may be remuneration for employment on relief works organized in 
accordance with the conditions laid down in Article 9 of this Convention; or (c) a combination of benefit 
and an allowance. Subject to this scheme ensuring to all persons to whom this Convention applies the 
benefit or allowance required by mentioned provisions, the scheme may be: (a) a compulsory insurance 
scheme; (b) a voluntary insurance scheme; (c) a combination of compulsory and voluntary insurance 
schemes; or (d) any of the above alternatives combined with a complementary assistance scheme. "In 
countries where compulsory insurance against unemployment is not in operation, steps should be taken to 
create such a system as soon as possible. In countries in which compulsory or voluntary unemployment 
insurance is in operation, a complementary assistance scheme should be maintained to cover persons who 
have exhausted their right to benefit and in certain cases those who have not yet acquired the right to 
benefit; this scheme should be on a different basis from the ordinary arrangements for the relief of 
destitution. "- adds ILO Unemployment Provision Recommendation № 441. 

The Convention clearly defines the scope of its force - it applies to all persons habitually employed 
for wages or salary. But any Member may in its national laws or regulations make such exceptions as it 
deems necessary in respect of: persons employed in domestic service; homeworkers; workers whose 
employment is of a permanent character in the service of the government, a local authority or a public 
utility undertaking; non-manual workers whose earnings are considered by the competent authority to be 
sufficiently high for them to ensure their own protection against the risk of unemployment; workers whose 
employment is of a seasonal character, if the season is normally of less than six months' duration and they 
are not ordinarily employed during the remainder of the year in other employment covered by this 
Convention; young workers under a prescribed age; workers who exceed a prescribed age and are in receipt 
of a retiring or old age pension; persons engaged only occasionally or subsidiarily in employment covered 
by this Convention; members of the employer's family; exceptional classes of workers in whose cases there 
are special features which make it unnecessary or impracticable to apply to them the provisions of this 
Convention. Foreigners are entitled to compensation or assistance on the same conditions as nationals. The 
Recommendation develops the above provisions: unemployment insurance and assistance schemes should 
be applied as soon as possible to all persons who are employed under a contract of service, and to persons 
employed under a contract of apprenticeship with money payment; such persons should be covered either 
by insurance or assistance until they reach the age at which they are entitled to an old-age pension; if 
circumstances make it difficult to apply the general provisions relating to unemployment insurance to a 
particular class of workers, special arrangements should be made for the insurance of such workers. These 
special arrangements should aim in particular at ensuring adequate proof of unemployment and at adapting 
the benefit to the normal earnings of the workers concerned; whenever possible, and in particular whenever 
satisfactory measures of supervision can be applied, special provision should be made for the relief in case 
of unemployment of persons of comparatively small means who work on their own account. 

Convention is also innovative, because it consist the provisions that answer the question regarding 
the right on benefit or assistance receiving. The right to receive benefit or an allowance may be made 
subject to compliance by the claimant with the following conditions: that he is capable of and available for 
work; that he has registered at a public employment exchange or at some other office approved by the 
competent authority and, subject to such exceptions and conditions as may be prescribed by national laws 
or regulations, attends there regularly; and that he complies with such other requirements as may be 
prescribed by national laws or regulations for the purpose of showing whether he fulfils the conditions for 
the receipt of benefit or an allowance. The right to receive benefit or an allowance may be made conditional 
upon the completion of a qualifying period, involving: the payment of a prescribed number of contributions 
within a prescribed period preceding the claim to benefit or preceding the commencement of the period of 
unemployment; employment covered by this Convention for a prescribed period preceding the claim to 
benefit or an allowance or preceding the commencement of a period of unemployment; or a combination of 
the above alternatives. The qualifying period permitted by the Convention should not exceed 26 weeks' 
employment in an occupation covered by the scheme, or the payment of 26 weekly contributions or the 
equivalent, within twelve months preceding the claim for benefit, or alternatively 52 weeks' such 
employment, or 52 weekly contributions or the equivalent, within twenty-four months preceding the claim 

                                                      
1 Рекомендація МОП щодо страхування на випадок безробіття та щодо надання допомоги безробітним: 

Міжнародний документ від 23.06.1934 р. Конвенції та рекомендації, ухвалені МОП в 2-х т., 225-227 
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for benefit. The right to receive benefit or an allowance conditional on: the end of the waiting period (it 
should not exceed eight days for each individual period of unemployment); attending courses of 
professional or other training (this obligation should be imposed on unemployed only if he would get the 
benefit from it in terms of improving the physical or mental health or development professional or general 
abilities); taking part in public works organized by any public authority (it's important to keep in mind the 
age of the unemployed, his health state, previous occupation and suitability for the job. Public works for the 
unemployed are exceptional and temporary kind of work organized by the state at the expense of special 
funds allocated for help for the unemployed). A claimant may be disqualified for the receipt of benefit or of 
an allowance for an appropriate period if he refuses an offer of suitable employment.  

Employment shall not be deemed to be suitable: a) if acceptance of it would involve residence in a 
district in which suitable accommodation is not available; b) if the rate of wages offered is lower, or the 
other conditions of employment are less favourable: 1) where the employment offered is employment in the 
claimant's usual occupation and in the district where he was last ordinarily employed, than those which he 
might reasonably have expected to obtain, having regard to those which he habitually obtained in his usual 
occupation in that district or would have obtained if he had continued to be so employed; 2) in all other 
cases, than the standard generally observed at the time in the occupation and district in which the 
employment is offered; c) if the situation offered is vacant in consequence of a stoppage of work due to a 
trade dispute; d) if for any other reason, having regard to all the considerations involved including the 
personal circumstances of the claimant, its refusal by the claimant is not unreasonable. 

A claimant may be disqualified for the receipt of benefit or of an allowance for an appropriate period: 
if he has lost his employment as a direct result of a stoppage of work due to a trade dispute; if he has lost 
his employment through his own misconduct or has left it voluntarily without just cause; if he has tried to 
obtain fraudulently any benefit or allowance; or if he fails to comply with the instructions of a public 
employment exchange or other competent authority with regard to applying for employment, or if it is 
proved by the competent authority that he has failed or neglected to avail himself of a reasonable 
opportunity of suitable employment. 

“In deciding whether employment in an occupation other than that in which a claimant has 
previously been engaged is "suitable employment" for the purpose of the disqualification permitted by the 
Convention, account should be taken of the length of the claimant's service in the previous occupation, his 
chances of obtaining work in it, his vocational training, and his suitability for the work” – Art. 9 of ILO 
Recommendation № 44. 

The right to receive benefit or an allowance may be limited in duration to a period which shall not 
normally be less than 156 working days per year, and shall in no case be less than 78 working days per 
year. Benefit shall be payable irrespective of the needs of the claimant. 

“The range of contingencies to be covered by compulsory social insurance should embrace all 
contingencies in which an insured person is prevented from earning his living, whether by inability to work 
or inability to obtain remunerative work, or in which he dies leaving a dependent family, and should 
include certain associated emergencies, generally experienced, which involved extraordinary strain on 
limited incomes, in so far as they are not otherwise covered.” – Art. 5 of Income Security Recommendation 
on May, 12, 1944 established these provisions1. In order that the benefits provided by social insurance may be 
closely adapted to the variety of needs, the contingencies covered should be classified as follows: sickness; 
maternity; invalidity; old age; death of breadwinner; unemployment; emergency expenses; and employment 
injuries. Provided that benefits should not be payable at the same time for more than one of the following 
contingencies: invalidity, old age and unemployment. 

The contingency for which unemployment benefit should be paid is loss of earnings due to the 
unemployment of an insured person who is ordinarily employed, capable of regular employment in some 
occupation, and seeking suitable employment, or due to part-time unemployment. Benefit need not be paid 
for the first few days of a period of unemployment reckoned from the date on which the claim is registered, 
but if unemployment recurs within a few months, a fresh waiting period should not be imposed. Benefit 
should continue to be paid until suitable employment is offered to the insured person. During an initial 
period reasonable in the circumstances of the case, only the following should be deemed to be suitable 
employment: a) employment in the usual occupation of the insured person in a place not involving a change 

                                                      
1 Рекомендація МОП щодо забезпечення прибутку: Міжнародний документ від 12.05.1944 р. Конвенції та 
рекомендації, ухвалені МОП в 2-х т., 315-332. 
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of residence and at the current rate of wages, as fixed by collective agreements where applicable; or b) 
another employment acceptable to the insured person.  After the expiration of the initial period: a) 
employment involving a change of occupation may be deemed to be suitable if the employment offered is 
one which may reasonably be offered to the insured person, having regard to his strength, ability, previous 
experience and any facilities for training available to him; b) employment involving a change of residence 
may be deemed to be suitable if suitable accommodation is available in the new place of residence; c) 
employment under conditions less favourable than the insured person habitually obtained in his usual 
occupation and district may be deemed to be suitable if the conditions offered conform to the standard 
generally observed in the occupation and district in which the employment is offered. 

On the Art. 19-20 of The ILO Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (№ 102) each 
Member for which this Part of this Convention is in force shall secure to the persons protected the provision 
of unemployment benefit in accordance with the following Articles. The contingency covered shall include 
suspension of earnings, as defined by national laws or regulations, due to inability to obtain suitable 
employment in the case of a person protected who is capable of, and available for, work. 

The Art.  1 of the ILO Employment Policy Convention, 1964 (№ 122) established that with a view to 
stimulating economic growth and development, raising levels of living, meeting manpower requirements 
and overcoming unemployment and underemployment, each Member shall declare and pursue, as a major 
goal, an active policy designed to promote full, productive and freely chosen employment. The said policy 
shall take due account of the stage and level of economic development and the mutual relationships 
between employment objectives and other economic and social objectives, and shall be pursued by methods 
that are appropriate to national conditions and practices. 

“Attainment of the social objectives of employment policy requires co-ordination of employment 
policy with other measures of economic and social policy, in particular measures affecting: 

a) investment, production and economic growth; 
b) the growth and distribution of incomes; 
c) social security; 
d) fiscal and monetary policies, including anti-inflationary and foreign exchange policies; and 
e) the promotion of freer movement of goods, capital and labour between countries.” – the 

Suggestions concerning methods of application of ILO Employment Policy Recommendation, 1964 (№ 
122) consists mentioned conclusion1. 

After the adoption of ILO Unemployment Provision Convention and Recommendation, 1934; 
Unemployment (Young Persons) Recommendation, 1935; Income Security Recommendation, 1944; Social 
Security (Minimum Standards) Convention, 1952; Employment Policy Convention and Recommendation, 
1964; Human Resources Development Convention and Recommendation, 1975; Labour Administration 
Convention and Recommendation, 1978 the legislation and practice of ILO Member have been changed. It 
leads to the necessity of changing the current provisions, particularly ILO Unemployment Provision 
Convention, 1934, and adoption new international standards concerning the promotion of full, productive 
and freely chosen employment by all appropriate means, including social security. Consequently, ILO 
Employment Promotion and Protection against Unemployment Convention has been adopted in 1988. Art. 
2 of mentioned Convention establish that each Member shall take appropriate steps to co-ordinate its 
system of protection against unemployment and its employment policy. To this end, it shall seek to ensure 
that its system of protection against unemployment, and in particular the methods of providing 
unemployment benefit, contribute to the promotion of full, productive and freely chosen employment, and 
are not such as to discourage employers from offering and workers from seeking productive employment. 
Each Member should endeavor to progressively reach by its legislation on unemployment benefit all 
employed persons. However, the civil servants whose employment is guaranteed by national law till 
reaching the retirement age can be excluded from the range of legal protection. In cases of full 
unemployment the benefit is paid in the form of periodical payments to provide partial and temporary 
compensation for lost income and at the same time not to reduce the incentives to obtain employment. 

Considering the abovementioned positive experience of international community, stressing the 
importance of labor and productive employment in any society not only because of the resources that are 
created for the community, but also in relation to employees' income and theirs social role that, and with a 

                                                      
1 Рекомендація МОП щодо політики в галузі зайнятості: Міжнародний документ від 09.07.1964 р. Конвенції 
та рекомендації, ухвалені МОП в 2-х т., 753-765 
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sense of employees' self-esteem, with a view to creating an effective and efficient national system of 
integrated social protection of the unemployed, as well as recognizing the role that private employment 
agencies play in the labor market, we consider that Cabinet of Ministers of Ukraine after due consultation 
with all Ukrainian trade unions and associations, with national associations of employers should develop 
and submit to the Verkhovna Rada of Ukraine the draft law "On ratification of ILO Freedom of Association 
and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (№88)", "Employment Promotion and Protection 
against Unemployment Convention, 1988 (№181), "Private Employment Agencies Convention, 1997 (№ 
181). This step certifies the commitment of our state to social policy leading to stable and steady economic 
growth, to flex response to changes in economic and political life of the society and to the creation and 
promotion of all forms of productive and freely chosen employment, and provide protection from the 
adverse effects of involuntary unemployment. 
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GLOBAL GOVERNANCE AND PROTECTION  
OF THE WORLD OCEAN 

The  article  analyzes  features  of  global  governance  in  the  context  of  protection  of  the marine 
environment.  It  was  defined  that  globalization  of  all  aspects  of  human  life  as  a  single  entity 
raises the need for its institutionalization, formation of a new world order. We defined two ways 
of  global  governance  ‐  through  development  of  supranational  structures  and  through 
strengthening  the  role  of  supranational  institutions  with  fixing  of  appropriate  powers  in 
international law. It was proved that global governance is not possible without transformation of 
the  entire  international  legal  system  towards  reducing  the  basis  of  international  law  –  state 
sovereignty for subordination to institutions of global governance. 
Key words: global governance, ocean co‐management,  international cooperation,  international 
regulation, international governance. 

Сьогодні ми є свідками переходу від міжнародного права, що регулює за допомогою 
міжнародної інституційної системи, насамперед ООН, відносини між державами, до міжнародного 
права, яке характеризується створенням окремих правових порядків, що управляють міжнародними 
відносинами як такими. Міжнародне право все більше перетворюється у міжнародне право 
управління спільними справами держав і народів. А правовий зв'язок між ними, який цементує ці 
порядки та узгоджує їх між собою, здійснює ООН1. Особливо така тенденція відчувається в 
контексті охорони морського середовища, що є абсолютно унікальним з точки зору багатьох 
підходів.  

На жаль, виходячи з тих проблем, які постають перед Світовим океаном сьогодні, потреба в 
ефективному глобальному управлінні тільки зростає. Мова в першу чергу йде про катастрофічні 
масштаби та наслідки від забруднення вод Світового океану. Той факт, наприклад, що 90% 
забруднення океану відбувається через річні стоки і через атмосферу з наземних видів діяльності 
людини закликає до переосмислення значення проблем океану. При цьому, проблеми забрудення 
вод Світового океану вже не можна розглядати у відриві від проблем забруднення на суші і в 
атмосфері. Існують дві основні причини для цього: економічна, і пов'язані зі станом навколишнього 
середовища. В результаті технологічного розвитку, а також зростання чисельності населення світу, 
різноманітність та інтенсивність використання океанів швидко зростає. Змістовне наповнення 
сутності такого використання в їх сукупності, а також інші проблеми океанів, враховуються в 
Конвенції з морського права 1982 р. Управління океаном у Конвенції з морського права 1982 року 
розглядається в якості «збалансованої матриці» різних видів діяльності в океані або його 
використання, з одного боку, а також захисту і збереження морського середовища, з іншого боку. 
Фундаментом для вироблення універсального режиму з цією метою стала концепція спільної 
спадщини людства. Ця концепція формує основну «заповідь» і лежить в основі управління океаном 
в новому морському праві. Проте, не дивлячись на те, що її практичне застосування обмежене 
міжнародним режимом морського дна, його значення як основоположної концепції для вирішення 
проблем океану не виключається2. 

                                                      
1 Денисов, В.Н. (2006). Світовий правопорядок у сфері підтримання миру і безпеки: до 60-річчя ООН. Правова 
держава. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, вип. 17,  301. 

2 Payoyo, P. Ocean governance: sustainable development of the Seas. United Nations University Press 
<http://archive.unu.edu/unupress/unupbooks/uu15oe/uu15oe00.htm#Contents>. 
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Глобалізація всіх аспектів життєдіяльності людства як єдиного цілого (а глобалізація, 
безсумнівно фактично призвела до цього) породжує необхідність її інституціоналізації, формування 
нового світового порядку, що заснований на системі глобального управління, наділеної відповідним 
обсягом повноважень і легітимності, роль міжнародного права у якому кардинально змінюється.  

Глобальне регулювання може здійснюватися в різних формах. Основними з них є глобальне 
співробітництво, при якому вирішальну роль у проведенні узгодженої загальносвітової політики 
будуть грати існуючі суверенні держави, і глобальне управління, при якому наднаціональні 
міжнародні організації були б автономні від держав у процесі прийняття рішень1. Як вказує Н.О. 
Соколова, ознаки та сутність міжнародного управління зумовлюється ідеєю співробітництва держав 
і безлічі різних за природою суб'єктів в епоху глобалізації, коли їх об'єктивна взаємозв'язок постійно 
зростає2.  У цьому зв'язку досить розумним здається пропозиція Н.Соколової про необхідність 
здійснення міжнародного управління, спрямованого на реалізацію загального інтересу всіх держав в 
охороні навколишнього середовища, а при вирішенні питань міжнародної власності – на природні 
ресурси3.  

На нашу думку, присутність різних форм міжнародного регулювання – міжнародного 
співробітництва та міжнародного управління – особливість побудови світового порядку в ХХ 
столітті4. Однак, співвідношення між цими формами та їх зміст зазнає значних змін. По-перше, 
регулювання і його форми набувають характеру глобальних. По-друге, відбуваються зміни в 
характері і співвідношеннями між формами регулювання під впливом змін у міжнародних 
відносинах і тиском глобальних проблем. По-третє, різко розширюється коло реальних, 
недержавних учасників міжнародних відносин, у тому числі і міжнародно-правових, що 
відображають власні інтереси в умовах системи, що ускладнює. 

З огляду на це, в даний час відбувається зміна співвідношення форм глобального регулювання 
– від домінування міжнародного співробітництва після 1945 р. до розширення сфери та обсягу 
глобального управління у ХХІ столітті.  

З певною часткою застережень, можна констатувати, що після утворення ООН була створена 
глобальна система регулювання міжнародною безпекою, причини виникнення якої пов'язані з 
результатами Другої світової війни і необхідністю запобігання третьої. І, незважаючи на значні 
недоліки, ця система виконала своє завдання (на відміну від Ліги Націй). Відповідно до цієї системи 
регулювання функціонував і відповідний світовий порядок і правопорядок. 

У цій системі домінувало міжнародне співробітництво держав як форма регулювання, в силу 
протистояння двох соціально-економічних систем, переважання національних, і «класових» 
інтересів над загальнолюдськими, і моноцільовий характер регулювання. Слід зазначити, що 
система міжнародного регулювання, створена в рамках ООН, була спрямована, в кінцевому 
підсумку, на переважне забезпечення, через управління, міжнародної безпеки. Всі інші питання 
міжнародних відносин перебували на другому плані, оскільки в умовах біполярного світу всі 
аспекти міжнародних відносин зводилися до забезпечення міжнародного миру і безпеки. 

Природно, в цій системі домінувало міжнародне співробітництво, але не можна 
недооцінювати і розвиток міжнародного управління як форми міжнародного регулювання в цей 
період і у зазначеній сфері (військово-політичній). Міжнародне управління не було глобальним – 
воно було сконцентровано, переважно в рамках систем, що протистоять між собою – 
капіталістичної і соціалістичної, і виявлялася в різних формах – Рада економічної взаємодопомоги, 
Європейські співтовариства, НАТО і Організація Варшавського Договору5. 

                                                      
1 Барабанов, О.Н. Глобальное управление как тема для научного анализа. 

<http://globalanti.risa.ru/print.php?cat_id=31&doc_id=13>. 
2 Соколова, Н.А. (2010). Международно-правовые проблемы управления в сфере охраны окружающей среды. 

Москва: Проспект, 11. 
3 Валеев, Р.М. (2010). От глобальной экологической перспективы–2000 до Копенгагенской встречи по 

климату–2009. Евразийский юридический журнал, № 4 (23). 
<http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_jcontentplus&view=article&id=694:-2000-
2009&catid=109:2010-06-17-09-48-32&Itemid=196>. 

4 Гасанов, Али (2007). Современные международные отношения и внешняя политика Азербайджана. Баку, 
169. 

5 Гасанов, Али (2007). Современные международные отношения и внешняя политика Азербайджана. Баку, 
123. 
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Ситуація почала змінюватися у 70-ті роки ХХ століття з проявом глобальних проблем 
сучасності. Наявність цих проблем призвела до збільшення числа глобальних викликів і загроз, 
характер яких вимагав нових форм регулювання на глобальному рівні, форм, при яких виникла 
конкуренція не між національними інтересами окремих країн, а між національними інтересами та 
інтересами людства (світового співтовариства). Елементи глобального управління стали головним 
чином проявлятися у співвідношенні з глобальними проблемами1.  

Яскравий приклад – сучасні екологічні проблеми, які набули самостійний і явно 
наднаціональний і «надрегіональний» характер, і можуть бути вирішені тільки спільними зусиллями 
світової спільноти2, тобто вимагають включення їх в якості об'єкта регулювання в систему 
міжнародного управління. Фактично, зацікавленість міжнародної спільноти у вирішенні глобальної 
екологічної проблеми проявилася у скликанні в 1972 р. Стокгольмської конференції з проблем 
навколишнього середовища людини3 і установа Програми ООН з навколишнього середовища 
(ЮНЕП)4. У доповіді Генерального секретаря ООН «Забруднення моря та інші небезпечні та 
шкідливі наслідки, які можуть виникнути в зв'язку з дослідженням та експлуатацією дна морів і 
океанів і його надр за межами дії національної юрисдикції» від 11 червня 1970 р. для ЕКОСОР 
зазначалося, що «вперше в історії людства виникає криза всесвітнього масштабу ... - криза 
навколишнього середовища». Причому, до 80-х років ХХ століття «проблема Світового океану 
набула глобального характеру в силу ... перетворення в глобальну екологічну проблему, 
найважливішою частиною якої є Світовий океан, що поглинає основну частину забруднюючих 
речовин»5.  

Характерною особливістю глобальних проблем є те, що вони можуть бути вирішені лише в 
результаті широкого співробітництва держав, зусиллями міжнародного співтовариства в цілому. 
Для цього потрібно встановлення нового світового порядку, здатного істотно підвищити рівень 
керованості міжнародною системою в умовах надійного правопорядку. Причому, глобальне 
регулювання є одночасно і механізмом вирішення глобальних проблем, і одночасно сама по собі 
глобальною проблемою, оскільки, як точно відмітив І.І. Лукашук, підвищення рівня керованості 
світової системи є ключовою глобальною проблемою, від її рішення залежить врегулювання інших 
глобальних проблем6. 

Коли говорять про глобальне управління, його розглядають насамперед у контексті зміни та 
вдосконалення сучасного міжнародного порядку в цілому, підвищення його стабільності і 
керованості, створенні нового світового порядку, заснованого на балансі національних та спільних 
інтересів держав7.  

Однак на наш думку, не менш важливою проблемою є підвищення керованості в галузі 
охорони навколишнього середовища, причому не тільки як окремої екосистеми або окремого об'єкта 
охорони, а як планетарної екосистеми, інтерес до стабільності та надійності якої має все людство як 
єдиний актор, а інтереси інших акторів можуть і розходитися. Складність питання визначається ще 
двома обставинами: безпосереднім об'єктом регулювання, що породжує необхідність врахування не 
тільки соціальних, але і біологічних закономірностей. По-друге, нерозривним зв'язком між 
питаннями соціального та економічного розвитку та екологічною проблематикою, які необхідно 
розглядати як єдине ціле, що, на наш думку, найбільш повною мірою відображено в концепції 
сталого розвитку. Тому ми спробуємо розглянути питання глобального управління через призму 
управління охороною навколишнього середовища.  

                                                      
1 Барабанов, О.Н. Глобальное управление как тема для научного анализа. 

<http://globalanti.risa.ru/print.php?cat_id=31&doc_id=13>. 
2 Блищенко, В.И. (2004). Глобализация и международное право (Вступительная статья). Московский 
юридический форум «Глобализация, государство, право, ХХІ век»: По материалам выступлений. Москва: 
ОАО «Издательский дом «Городец»», 19. 

3 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2398 (XXIII) от 3 декабря 1968 г. 
4 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2997 (XXVII) «Организационные и финансовые мероприятия по 

международному сотрудничеству в области окружающей среды» от 15 декабря 1972 г. 
5 Любимов, Л.Л. (1984). Освоение Мирового океана как глобальная проблема. Москва: Наука, 182. 
6 Лукашук, И.И. (2004). Глобальный миропорядок. Московский юридический форум «Глобализация, 
государство, право, ХХІ век»: По материалам выступлений. Москва: ОАО «Издательский дом «Городец»», 
90. 

7 Цит. по: Лукашук, И.И. (2001). Международное право. Общая часть: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. 
Москва: БЕК, 3. 
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Світовий океан, який відрізняється природною цілісністю і неподільністю, виявився якраз тим 
об'єктом, стосовно якого однією з перших була запропонована концепція глобального управління. 
Ще в 1975 р Дж. Харгроув звернув увагу, що морське середовище є єдиним цілим, тобто становить 
єдиний комплекс; управління діяльністю на морі має здійснюватися всіма націями і народами 
спільно; таке управління вимагає систематичного планування з урахуванням екологічних принципів, 
а не політичного розподіл1 

Тим не менш, занепокоєння міжнародного співтовариства зростає в зв'язку з відсутністю 
адекватної всеохоплюючої структури управління морським середовищем. Особливо це відноситься 
до рибогосподарської діяльності. Так, ГА ООН також просила ФАО розробити рекомендації з 
управління глибоководним промислом у відкритому морі і захисту вразливих морських екосистем. 
В березні 2007 р. Комітет ФАО з рибного господарства доручив розробку міжнародних керівних 
принципів з управління глибоководним рибальством у відкритому морі для надання допомоги 
державам і регіональним рибогосподарським організаціям та механізми зі сталого управління 
глибоководним промислом. Ці принципи були прийняті в серпні 2008 року2. 

Концепція глобального управління передусім пов'язана з міжнародною економікою, з 
необхідністю зовнішнього, керуючого впливу на світову економічну систему. Як вказував міністр 
закордонних справ Італії Л. Діні3, глобалізація «потребує управління. Жодна країна не може 
керувати нею, якою б політичною, економічною та військовою могутністю вона не володіла ... 
Першою опорою стабільності є керованість економіки і з тим, щоб запобігти сповзанню кризи до 
катастрофи»4. Однак глобалізація явище багатокомпонентне, і проблема керованості пов'язана не 
тільки з економічними процесами, але практично всі проблеми, породжені глобалізацією та шляхи 
їх вирішення розглядаються через призму економіки. Такий підхід абсолютно обґрунтований, і 
свідченням цього є необхідність попередження і зниження негативного впливу світових фінансово-
економічних криз кінця ХХ і початку ХХI. Однак обґрунтовувати необхідність глобального 
управління всіма сферами міжнародних відносин винятково економічними факторами (виділено 
нами – Т.К.), на нашу думку, не цілком вірно. Екологічна проблематика є самостійною, та 
вирішення глобальних екологічних проблем виключно економічним засобами, навряд чи можливо. 
У другій доповіді ЮНЕП Глобальна екологічна перспектива – 2000, серед прогресуючих чинників 
зміни стану навколишнього середовища експерти відзначають незадовільне управління на 
національному та міжнародному рівнях5. Серед багатьох факторів, що впливають на екологічну 
безпеку, на передній план висувається зміна клімату Землі, якому сприяє нераціональне управління 
на національному та міжнародному рівнях6. Саме в цій сфері виявляється недостатність 
співробітництва держав як форми регулювання, «вирішення питань охорони навколишнього 
середовища лежить не тільки в площині виключно волі держав, а саме в здійсненні 
багатостороннього міжнародного управління»7. 

Як вказує Н.О. Соколова, триваючі зміни стану навколишнього середовища в сучасному світі, 
обов'язковість застосування обережного підходу при використанні природних ресурсів, пошук 
балансу економічних та екологічних інтересів ставлять міжнародне співтовариство перед 
необхідністю створення ефективної системи міжнародного управління. Тільки міжнародно-
правового регулювання як такого недостатньо для вирішення проблем охорони навколишнього 
середовища. Сучасний «екологічний імператив» вимагає комплексного впливу на міжнародні 

                                                      
1 Старжина-Бисти, Т.М. (1980). Кладовые дна Мирового океана. Международно-правовые аспекты 
эксплуатации минеральных ресурсов морского дна. Москва: Международные отношения, 87. 

2 Freestone, D. (2010). Problems of High Seas Governance. The World Ocean in Globalisation: Challenges and 
Responses,  29. 

3 Виконавчий директор МВФ у 1959-1980 рр. працював у Міжнародному валютному фонді, у Виконавчому 
комітеті МВФ представляв інтереси Італії, Греції, Португалії, Іспанії та Мальти. 

4 Лукашук, И.И. (2001). Международное право. Общая часть: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: БЕК, 
2. 

5 Глобальная экологическая перспектива-2000. <www.unep.org/geo/geo2000/Russian/rus-i-xxxiv.pdf>. 
6 Валеев, Р.М. (2010). От глобальной экологической перспективы–2000 до Копенгагенской встречи по 

климату–2009. Евразийский юридический журнал, № 4 (23). 
<http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_jcontentplus&view=article&id=694:-2000-
2009&catid=109:2010-06-17-09-48-32&Itemid=196>. 

7 Najam, A., Christopoulou, I., Moomaw, W. (2004). The Emergent «System» of Global Environmental Governance. 
Global Enviromental Politics 4: 4, 32. 
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відносин, яке, проходячи різні стадії, утворює процес міжнародного управління1.  
Таким чином, в результаті поступового руху на напрямку глобального екологічного права 

(англ. - global environmental law) виникла глобальна система управління (англ. - global administrative 
system), яка стежить та моніторить (англ. - supervising and monitoring) діяльність приватних суб’єктів 
та бізнесу поряд с іншими «класичними» суб’єктами міжнародного права. Крім того, концепція 
глобального управління є якісно новим рівнем глобального регулювання, у зв'язку, з чим існують 
певні методологічні проблеми їх розмежування та ідентифікації2. На дані генетичні зв'язки вказував 
у Річній доповіді за 1999 рік Генеральний секретар ООН К. Аннан: «Завдання, які ставить 
глобалізація, завдання, які держави не можуть успішно вирішувати тільки власними силами, самим 
безпосереднім і очевидним чином свідчать про необхідність зміцнення багатостороннього 
співробітництва»3.  

Виникнення концепції глобального управління пов'язане з діяльністю Римського клубу, з 
проектом «Розбудова економічного порядку». Як вважає автор проекту Я. Тінберген, його мета 
полягає в тому, щоб за допомогою забезпечення планування та управління світовою економікою і 
глобальними ресурсами домогтися досягнення «справедливості і ефективності» за допомогою 
створення організацій, які б здійснювали глобальне планування і управління ресурсами всього світу. 
Ідея створення глобальних міжнародних організацій є одним із стрижневих елементів всіх 
пропозицій про новий міжнародний економічний порядок. Як відзначали Е.М. Боргезе і А. Пардо, 
необхідні «інституційні рамки нового міжнародного економічного порядку …»4. Не випадково 
пропозиції «Римського клубу» були розширені і отримали назву «Перебудова міжнародного 
порядку»5, в якій економічний порядок є лише частиною міжнародного і де пропонується створення 
«глобальної системи планування та управління»6. 

Відповідно до Декларації тисячоліття ООН, обов'язок з управління глобальним розвитком 
розглядається як одне з найважливіших завдань міжнародного співтовариства (п. 6)7. 

Глобальне управління розуміють як процес спільного керівництва, що об'єднує національні 
уряди, багатосторонні державні установи та громадянське суспільство для досягнення спільних 
цілей8. А.Л. Колодкін припускав, що людство у ХХІ столітті буде поступово формувати «єдину 
Глобальну систему управління міжнародними процесами, що складається з окремих підсистем за 
різними сферами суспільного життя»9.  

Комісія з глобального управління визначила його як сукупність багатьох способів дій 
індивідів і організацій, громадських і приватних, керуючих загальними справами, як «триваючий 
процес, за допомогою якого конфліктні і суперечливі інтереси можуть бути пристосовані одне до 
одного ... Не існує ніякої єдиної моделі глобального управління ... це широкий, динамічний, 
складний процес взаємодії у прийнятті рішень»10. 

Н.О. Соколова визначає міжнародне управління як регулюючу діяльність в цілому, як 
діяльність щодо цілеспрямованого впливу з боку суб'єктів міжнародного права на міжнародні 
відносини11. 

                                                      
1 Соколова, Н.А. (2010). Международно-правовые проблемы управления в сфере охраны окружающей среды. 

Москва: Проспект, 6, 26. 
2 Барабанов, О.Н. Глобальное управление как тема для научного анализа. 

<http://globalanti.risa.ru/print.php?cat_id=31&doc_id=13>. 
3 Доклад Генерального секретаря о работе Организации / A/54/1 от 31 августа 1999 года. 

<http://www.un.org/russian/documen/gadocs/54sess/ch4-1.htm>. 
4 Тинберген, Я. (1980). Пересмотр международного порядка. Москва, 391. 
5 Колодкин, А.Л. (1985). Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.: некоторые актуальные аспекты. 
Советский ежегодник морского права. Москва: В/О «Мортехинформреклама», 11. 

6 Reshaping the International Order (1976), 150. 
7 Декларация тысячелетия ООН от 8 сентября 2000 г.  
8 Ботон, М. Джеймс, Бредфорд, И. Колин (2007). Глобальное управление: новые участники, новые правила. 
Финансы и развитие, 11. 

9 Выступление А.Л. Колодкина (2004). Международная научно-практическая конференция «Мир, 
безопасность и международное право: взгляд в будущее». Санкт-Петербург, 37. 

10 Commission on Global Governance. Our Global Neighbourhood. November 2004. Ch. 1. 
<//http://www.globalpolicy.org/reform/initiatives/panels/governance/index.htm>. 

11 Соколова, Н.А. (2010). Международно-правовые проблемы управления в сфере охраны окружающей среды. 
Москва: Проспект, 10.  
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До теперішнього часу сформувалося кілька основних концепцій з можливої організації 
глобального регулювання. Всі вони припускають або створення нових інститутів, покликаних 
найбільш адекватно відповідати новим глобальним процесам, або еволюцію і трансформацію 
функцій вже існуючих міжнародних організацій.  

В зарубіжній доктрині можна викоремити кілька підходів до розуміння глобального 
управління: як зазначає Дж. Розено (James N. Rosenau) «управління без уряду» («governance without 
government») виходить за межі політичної сфери. Комісія з глобального управління визначає 
глобальнє управління як «сукупність багатьох підходів окремих суб’єктів та їх обєднань як 
приватних так і публічних до управління спільними справами». Інститут світових ресурсів визначає 
управління як процедуру і процес прийняття рішень, а тому відповідно воно пов’язане з функцією 
розподілу влади і відповідальності1. 

Можна навести типологію цих концепцій, викладену в доповіді з глобального регулювання, 
підготовленої Радою із зовнішньої і оборонної політики РФ у 2001 р.2: 

1) «Світовий уряд». Найбільш стара футурологічна ідея (досліджена в т.ч. і І. Кантом), різним 
аспектам якій присвячено чимало робіт. Фактично, концепція «світового уряду» являє собою 
збільшену модель національної держави, керівництво якого вирішує поточні внутрішньополітичні 
питання вже не національному, а на глобальному рівні. 

2) Трансформація існуючої системи ООН. Включає два альтернативних варіанти. Перший – 
поступове підвищення рівня легітимності Ради Безпеки ООН та рівня її ефективності. Другий 
варіант – більш радикальний. У ньому виділяють дві складові частини: перетворення існуючої Ради 
Безпеки ООН у свого роду квазі-уряд, а Генеральну Асамблею ООН – у квазі-парламент.  

3) Політичне управління глобальним розвитком. Відповідно до цієї концепції провідні 
політичні актори у світі будуть «підштовхувати» глобалізацію в потрібне русло і вирішувати 
виникаючі глобальні проблеми вузьким колом «гравців». Ними можуть бути, або домінуюча у світі 
супердержава, або конгломерат великих держав (інституційно оформлений в рамках групи G-8 або 
ж іншої структури). 

4) Корпоративне глобальне управління. У цьому випадку до колективних зусиль держав з 
вирішення глобальних проблем та планування глобального розвитку приєднаються і найбільш 
значимі приватні актори (найбільші транснаціональні корпорації, міжнародні неурядові організації 
та ін.). 

5) Глобальне співробітництво. У його рамках вирішення глобальних проблем будуть 
прийматися не шляхом нав'язаних окремими акторами підходів, але шляхом конструктивного і 
втілюється в життя діалогу всіх зацікавлених сил. Така форма також передбачає формування більш 
інклюзивної системи глобального регулювання, свою співпричетність якої змогли б відчувати 
якомога більше держав і інших акторів3. 

Розглядають два шляхи глобального управління – через розвиток наднаціональних структур, 
на основі концепції «розчинення суверенітету», яку пов'язують з глобалізацією, і яка знаходить 
відображення в посиленні ролі наднаціональних структур із закріпленням відповідних повноважень 
в нормах міжнародного права. Інший шлях глобального регулювання, існуючий зараз, – прийняття 
на глобальному рівні правових та політичних документів, які імплементуються державами. Таким 
чином, глобальні норми реалізуються через сукупність національних інститутів4.  

 В цілому, під архітектурою управління можна розуміти архітектуру як всеосяжну систему 
державних і приватних правил і процедур прийняття рішень, тобто в рамках організацій, режимів та 
інших принципів, норм, правил та інші форми прийняття рішень – в рамках окремих напрямів 
світової політики за допомогою характерних для неї принципів та норм.5 Архітектура екологічного 

                                                      
1 Miyazaki, A. Green Assessment: Critical Review of IR＇s Neo-liberal Theory on the Environment. 

<http://ir.library.osaka-u.ac.jp/dspace/bitstream/11094/10714/1/23-25_n.pdf>.  
2 Лебедева, Т.П. (2006). Каким быть глобальному управлению? Вестник Московского университета. Серия 

21. Управление (государство и общество), № 1. <http://www.spa.msu.ru/images/File/Vestnik/Lebedeva.pdf>. 
3 Барабанов, О.Н. Глобальное управление как тема для научного анализа. 

<http://globalanti.risa.ru/print.php?cat_id=31&doc_id=13>. 
4 Барабанов, О.Н. Глобальное управление как тема для научного анализа. 

<http://globalanti.risa.ru/print.php?cat_id=31&doc_id=13>. 
5 Fragmentation of Global Environmental Governance Architectures. Institute for Environmental Studies. 

<http://ssrn.com/abstract=2479930>. 
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управління як окрема сфера досліджень є яскравим прикладом фрагментації, так як не тільки 
екологічні механізми, розташовані на перетині багатьох інших механізмів, включаючи торгівлю, 
охорону здоров’я, права людини, і викорінювання бідності, але змінюється і саме формулювання 
питань за участю людини в контексті її взаємодії з природним середовищем. Концепція глобальної 
архітектури управління є більш широкою, ніж поняття міжнародних режимів, адже вона дозволяє 
вивчити взаємозв’язки, взаємовплив між різними режимами та інституційними механізмами, а 
також норми і принципи, які їх регулюють. Однак, вона є вужчою, ніж поняття порядку (англ. – 
order), так як більше підходить для вивчення різних взаємозв’язків між складовими глобального 
управління. У свою чергу, концепція фрагментації в рамках глобальної архітектури управління є 
ширшою за поняття інституційних взаємозв'язків та взаємодій, де спостерігаються дублювання в 
регулювання різних об’єктів, оскільки вона досліджує загальну інституційну основу діяльності, та 
функціонування окремих інститутів в цілому, а також особливості їх співробітництва, що виходить 
за межі простого дослідження взаємозв’язків між такими установами в сферах їх засад діяльності. 
Глобальна архітектура управління з цієї тематики охоплює різні організації, режими та інші форми 
принципів, норм, правил, і процедури розгляду інших питань, поряд з основними на цьому 
напрямку1.  

Міжнародне управління охороною навколишнього середовища можна розглядати як вид 
міжнародної управлінської діяльності, яка в свою чергу може здійснюватися в різних сферах 
(управління у сфері збереження біорізноманіття, управління в сфері кліматичних змін, управління в 
сфері охорони морського середовища). Керуючою системою є держави, керованою системою – 
міжнародні екологічні відносини. 

Основним способом такого управління, на думку Н.О. Соколової, є регулювання. Однак, як 
вказує далі вчений, міжнародне управління у сфері охорони навколишнього середовища означає 
такий вплив на міжнародні відносини з метою досягнення і збереження сприятливої якості 
навколишнього середовища, і тим самим забезпечення міжнародної екологічної безпеки, яке 
здійснюється шляхом реалізації певних функцій суб'єктами міжнародного права. 

Функції міжнародного управління в цій сфері спрямовані на формування системи охорони 
навколишнього середовища в контексті цілей сталого розвитку. Встановлення визначає характер і 
способи впливу з боку держав і інших акторів на міжнародні відносини в сфері навколишнього 
середовища2. Так, метою Конвенції про захист Чорного моря 1992 р. є скорочення і збереження під 
контролем забруднення морського середовища Чорного моря, запобігання йому, а також з метою 
захисту і збереження середовища (п. 2 ст. V). Мета запобігання забруднення морського середовища 
шкідливими речовинами або стоками, що містять такі речовини, шляхом їх скидання проголошена в 
МАРПОЛ 73/78 (п. 1 ст. 1). Другою функцією є функція регулювання, ядром якої, як вказує Н.О. 
Соколова, є нормотворчий процес. До функцій міжнародного управління дослідник відносить 
функції міжнародного контролю, прогнозування, реформування, координації, організаційну 
функцію3.  

При розгляді екологічних аспектів глобального управління, Джон Фоглер виокремлює чотири 
форми міжнародного співробітництва: міжнародне право, міжнародна організація, міжнародний 
режим, і наукове співробітництво. Міжнародне право в цьому контексті відноситься до кількісного 
збільшення норм міжнародного права навколишнього середовища. Об'єктом аналізу є рамкові 
конвенції, такі як Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, Конвенції про 
біологічне різноманіття, Декларація Ріо, і інших інституційні досягнення. Ці міжнародні 
природоохоронні норми відносяться дослідниками міжнародного права до категорії норм «м'якого» 
або «жорсткого права»4. 

Поряд із вищезазначеним, варто виділити теорію океанічного співуправління - варіант 
демократичного управління діяльністю з освоєння Світового океану силами урядів, регіональних і 

                                                      
1 Fragmentation of Global Environmental Governance Architectures. Institute for Environmental Studies. 

<http://ssrn.com/abstract=2479930>. 
2 Соколова, Н.А. (2010). Международно-правовые проблемы управления в сфере охраны окружающей среды. 

Москва: Проспект, 15-16. 
3 Соколова, Н.А. (2010). Международно-правовые проблемы управления в сфере охраны окружающей среды. 

Москва: Проспект, 18. 
4 Miyazaki, A. Green Assessment: Critical Review of IRs Neo-liberal Theory on the Environment. 

<http://ir.library.osaka-u.ac.jp/dspace/bitstream/11094/10714/1/23-25_n.pdf>. 
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локальних спільнот, промисловості, бізнесу, неурядових організацій та інших зацікавлених сторін. 
Вона орієнтована на узгодження інтересів і позицій усіх суб'єктів і на всіх рівнях прийняття рішень 
заради досягнення цілей громадянського суспільства окремих країн і світу в цілому. Океанічне 
співуправління здійснюється за допомогою національних і міжнародних законів, політики, 
адміністративних структур, а також неформальних об'єднань громадян, що діють з урахуванням 
традицій, звичаїв, культур і на основі заснованих ними інститутів. Цей варіант співуправління 
визначає характер діяльності влади різних рівнів, розробку і прийняття рішень, реалізацію 
громадянами або іншими зацікавленими сторонами своїх інтересів, прав і обов'язків в області 
освоєння просторів і ресурсів Світового океану1. 

Океанічне співуправління - процес, перебіг якого багато в чому визначають чотири фактори. 
По-перше, багатоаспектність океанічної діяльності, взаємозалежність її видів і напрямків, 
транскордонний характер її негативних наслідків. По-друге, множинність учасників такої діяльності 
і імператив їх співпраці з метою запобігання конфліктного використання океанічних просторів і 
ресурсів та підвищення ефективності морських робіт. По-третє, взаємозалежність всіх суб'єктів (як 
національних, так і міжнародних), залучених в освоєння Світового океану, які діють на загальних 
просторах і використовують загальні ресурси, включаючи обмежений і вразливий екологічний 
потенціал океану. По-четверте, надмірний характер антропогенного навантаження на біосферу 
Світового океану і імператив глобального співробітництва в підтримці її стійкості заради 
збереження людини як виду2. 

Глобальне управління не можливе без трансформації всієї міжнародно-правової системи, в 
напрямку зниження базису сучасного міжнародного права – суверенітету держав до 
підпорядкованості інститутам глобального управління. 

Ситуація, коли реалізація державного суверенітету включає експорт національних соціально-
економічних і правових моделей для формування міжнародної регулятивної системи, відбувається 
нормативна експансія окремих держав і груп держав, застаріла3. Така ситуація не відповідає 
вимогам, що висуваються глобалізацією до нормативного регулятору міжнародних відносин в силу 
іншого якісного рівня. 
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THE OSCE CHAIRMANSHIP OF SWITZERLAND  
IN THE CONTEXT OF UKRAINIAN CRISIS 

This article analyzes the activities of Switzerland in the OSCE during its chairmanship. Particular 
emphasis is put on efforts of Confederation, that were aimed at transformation of the structure 
of  the  platform  for  negotiations  on  an  effective  tool  of  political  influence  in  Europe.  This 
demonstrates a significant role of neutral states in formation of all‐European security space.  
Particular  attention  is  focused  on  the  activities  of  Switzerland  in  the  OSCE  in  2014  on  the 
Ukrainian issue, when crisis in Ukraine has begun. The article defines the key features of neutral 
Swiss foreign policy in the context of the OSCE's activities and settlement of the Ukrainian crisis. 
The  author  highlights  the  efforts  of  the  Swiss  Confederation  in  conflict  resolution  and 
reconciliation of warring parties through diplomatic means. The article also studies the ratio of 
Swiss  positions  of  power  with  the  general  policy  of  the  European  Union  on  anti‐Russian 
sanctions  regime.  Also,  it  was  demonstrated  the  role  of  President  and  Foreign  Minister  of 
Switzerland Didier Burkhalter, who showed himself as a skilled diplomat. 
Key words: neutrality, the OSCE, foreign policy, international conflict, armed confrontation. 

Постановка проблеми. Швейцарія – перша європейська держава, яка отримала статус 
постійного нейтралітету, що дозволило їй впродовж кількох століть проводити унікальну зовнішню 
політику, яка, з одного боку, дозволяла країні залишатися осторонь від міжнародних конфліктів, з 
іншого, - бути при цьому впливовим актором міжнародних відносин. Цю тезу підтверджує аналіз 
діяльності Конфедерації в рамках ОБСЄ. Важливим є також той факт, що Швейцарія двічі 
очолювала цю міжнародну структуру у ті періоди, коли потребувалися значні зусилля для 
стабілізації та врегулювання регіональних криз. Особливої актуальності набуло головування 
Швейцарії в ОБСЄ на тлі кризи в Україні. Йдеться, перш за все, про анексію Криму та початок 
військових дій на Сході країни. Таким чином, діяльність Конфедерації у рамках ОБСЄ дає 
можливість визначити відповідність її зовнішньої політики принципам нейтралітету. 

Аналіз останніх джерел та публікацій. У роботі використані праці авторитетних науковців у 
галузі міжнародних відносин, статті з наукових журналів українською, російською та німецькою 
мовами.  

Проблема швейцарського нейтралітету досить добре висвітлена як закордонними 
дослідниками, так і вітчизняними. Серед вітчизняних науковців можна виділити В. Вдовенко, Н. 
Мельник, О. Ерднієва, Л.  Чекаленко, О. Капінус, Ю. Бараш, які здебільшого  займаються 
європейською складовою зовнішньої політики Швейцарії. Серед іноземних дослідників можна 
виділити Г. Драгунова, Ю.  Лоефела, М. Шендлера, В. Швейцера, В. Кружкова. 

Мета статті. Основними завданнями публікації є аналіз діяльності Швейцарської Конфедерації 
в контексті її головування в ОБСЄ, простеження співвідношення необхідності дотримуватися 
нейтральної зовнішньої політики та прагнення захистити національні інтереси на міжнародній арені, 
не дискредитувавши себе як посередника і не втративши ключових міжнародних партнерів.  

Виклад основного матеріалу. У 1975 р. Швейцарія приєдналася до Організації з безпеки і 
співпраці в Європі (ОБСЄ) і з моменту початку її діяльності у цій структурі дотримувалася активної 
дипломатичної позиції. Ще у період підготовки Наради з безпеки і співробітництва в Європі 
Швейцарія продемонструвала свою зацікавленість у діяльності новоствореної міжнародної 
дипломатичної платформи, внісши ряд конструктивних пропозицій, що мали для справи 
європейської розрядки аж ніяк не другорядне значення. Варто згадати швейцарську ініціативу щодо 
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проведення спеціальної експертної наради щодо розгляду питань, які стосувалися мирного 
врегулювання суперечок між державами. Її ініціатива про поліпшення роботи ЗМІ з інформування 
громадськості про результати діяльності ОБСЄ також не залишилася непоміченою. Спільно з 
Австрією Швейцарія також виступила за обмін думками на Нараді з питання про незастосування 
ядерної зброї. У цілому ж Швейцарія бачила в ОБСЄ форум, де могли отримати позитивний відгук її 
уявлення про права людини, мир, безпеку та міжнародне співробітництво1. 

На початку 90-х рр. ХХ ст. відбуваються певні зміни в трактуванні політичним керівництвом 
Швейцарії концепції постійного нейтралітету країни, викликані закінченням «холодної війни», 
припиненням діяльності Організації Варшавського Договору і, як наслідок, зняттям загрози 
глобальної ядерної війни. Відбувається відхід від «класичного нейтралітету» на користь сумісності 
нейтрального статусу з міжнародними економічними санкціями, з підтримкою миротворчих 
операцій і участю в них в рамках санкцій ООН або ОБСЄ, з міжнародним співробітництвом в 
області безпеки, виробництва озброєнь і підготовки військовослужбовців, тобто в сферах донедавна 
«заборонених» для нейтралів2. 

У висловлюваннях видатних державних діячів Швейцарії досить чітко простежувалася думка 
про важливість активної участі країни в досягненні всезагального миру, перш за все, у Європі. 
Велике значення відіграло те, що у 1996 р. Швейцарія на основі ротації в особі тодішнього 
президента конфедерації Ф. Котті головувала в ОБСЄ. У цей період головним вектором діяльності 
ОБСЄ став пошук нових підходів до попередження конфліктів та врегулювання криз, а також до 
військових аспектів безпеки. Також активно обговорювалося питання вироблення спільної та 
всеохоплюючої моделі безпеки для Європи у ХХІ ст. 

Ще напередодні головування Швейцарії у 1996 р. під час Будапештської зустрічі на вищому 
рівні 5-6 грудня 1994 р. було ухвалено рішення про перетворення НБСЄ з 1 січня 1995 р. на 
Організацію з безпеки і співробітництва у Європі, а також прийнято політичну декларацію 
стратегічного характеру – «На шляху до справжнього партнерства у нову добу», у якій ставилося 
завдання розробки моделі загальної і всеохоплюючої безпеки для Європи ХХІ ст. Основні 
характеристики такої моделі були оприлюднені на Лісабонській зустрічі лідерів держав ОБСЄ у 
грудні 1996 року, де було наголошено на необхідності розбудови єдиної мирної і демократичної 
Європи без розмежувальних ліній.  

З січня 2014 р. Швейцарія, змінивши Україну на цій посаді, головувала в ОБСЄ. Будучи 
нейтральною державою Швейцарія найвищою мірою зацікавлена в тому, щоб Європа і її 
безпосередні сусіди мали стабільне і безпечне майбутнє Швейцарське головування призведе до 
інтенсифікації двосторонніх відносин Берна з цілою низкою країн, серед яких знаходяться постійні 
члени Ради Безпеки ООН і «Великої Двадцятки»3. 

Керуючись девізом «Створення співтовариства безпеки на благо кожного», Швейцарія у 
рамках свого головування в ОБСЄ у 2014 р. прагнула внести відчутний вклад у вирішення трьох 
головних завдань. Перше завдання - забезпечення безпеки і стабільності. Воно передбачає наступне: 
примирення на Західних Балканах, ведення діалогу і зміцнення довіри на Південному Кавказі, 
поліпшення управління у сфері безпеки, а також оновлення Віденського документа і обмін ідеями 
щодо контролю над звичайними озброєннями 4. Зокрема, пріоритетами Швейцарії в регіоні стали 
підтримка та посилення уже існуючих на Південному Кавказі форматів, спрямованих на побудову 
інтенсивних зв'язків між суспільствами країн регіону. Основна увага ОБСЄ буде направлено на 
проекти, пов'язані з молоддю та представниками культурної сфери - журналістів, художників, 
рятувальників, а також на регіональне співробітництво5.  

                                                      
1 Манжола, В.А., Вдовенко, В.М. (2007). Нейтралітет та позаблоковість у європейській системі 
міжнародних відносин. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 

2 Ерднієва, О.В. (2014). Принцип нейтралітету в зовнішній політиці Швейцарії. Наукові праці Чорноморського 
державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія: Історія, 
том. 241, Вип. 229, 74-79. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdui_2014_241_229_15> 

3 Gemperli, S. Knochenarbeit und eine neue Freundschaft. Neue Zürcher Zeitung. 
<http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/knochenarbeit-und-eine-neue-freundschaft-1.18192894> 

4 Schweizer OSZE-Vorsitz 2014. Mögliche Schwerpunkte des schweizerischen OSZE-Vorsitzes [Duranjic M., Gerber 
M., Kurz B]. foraus-Diskussionpapier. Nr. 19, November, 2013, 3  

5 Schweizer OSZE-Vorsitz 2014. Mögliche Schwerpunkte des schweizerischen OSZE-Vorsitzes [Duranjic M., Gerber 
M., Kurz B] // foraus-Diskussionpapier – Nr. 19, November 2013, 14 
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У рамках другого завдання - покращення умов життя людей - пріоритетами визначені, 
зокрема, підвищення надійності управління у разі стихійних лих і боротьба з транснаціональними 
погрозами (тероризм, кіберпростір). У рамках зміцнення потенціалу ОБСЄ Швейцарське 
головування передбачає подальший розвиток процесу «Гельсінкі +40» з метою реформування 
Організації, зміцнення потенціалу у сфері посередництва, а також розширення громадянського 
суспільства. Як наголосив голова ОБСЄ 2014 р., федеральний радник та міністр закордонних справ 
Дідье Буркхальтер, всі ці три мети пов'язані з трьома головними цінностями: безпека, свобода і 
відповідальність 1.  

Уряд Швейцарії спеціально доручив трьом високопоставленим дипломатам зміцнити 
«швейцарську команду» на період головування Берну. Два з них, посли з особливих доручень Жерар 
Штудман  і Анжело Гнедігер, окремо займалися питаннями Західних Балкан і Південного Кавказу. 
Посол Фред Таннер відправився до Відня в якості спеціального консультанта Генерального 
секретаріату ОБСЄ 2. Серйозність своїх намірів у якості голови ОБСЄ Швейцарія підкріпила 
фінансовим внеском в 16 млн. франків. У цю суму, наприклад, увійшло фінансування заходів з 
організації саміту ОБСЄ на міністерському рівні, який пройшов у Базелі в грудні 2014 р. 3 

Говорячи про ОБСЄ, яка у 2015 р. відзначила своє 40-річчя, слід підкреслити, що ця 
організація, напевно, отримала чималу вигоду за рахунок дружніх відносин між Берном і Москвою. 
У Росії  дуже цінують той факт, що Швейцарія завжди намагалася зберігати свій статус нейтральної 
країни і не вступати у будь-які оборонно-політичні альянси 4. 

Швейцарське головування вдихнуло нове життя в міжнародну миротворчу політику 
компромісів, в основі якої знаходиться принцип вироблення пакетних взаємовигідних рішень для 
складних і заплутаних політико-військових проблем. Слід нагадати, що в перші роки свого 
існування ОБСЄ така «політика компромісів» застосовувалася активно і досить успішно5.  

На  швейцарське головування в ОБСЄ покладалися великі надії, оскільки воно мало  відіграти 
важливу роль у сприянні процесу Гельсінкі+40, спрямованого на зміцнення і огляд ефективності 
ОБСЄ впродовж 40 років після підписання Гельсінського заключного акту, а також рух у напрямі 
реалізації концепції єдиного Євро-Атлантичного і Євразійського співтовариства безпеки.  

Обговорення в рамках робочої групи Гельсінкі + 40 не показали ніяких ознак прогресу, 
оскільки атмосфера не сприяла подальшому поліпшенню і без того складного діалогу з таких 
питань, як реформа ОБСЄ, модернізації традиційних режимів контролю над озброєннями, робота в 
напрямку прогресу врегулювання затяжних конфліктів, і зміцнення діяльності ОБСЄ в усіх трьох 
вимірах. Проте, заявлена загальна мета процесу Гельсінкі+40 реалізації концепції «вільного, 
демократичного, загального і неподільного Євроатлантичного та Євразійського співтовариства 
безпеки, вільного від розділових ліній, конфліктів, сфер впливу і зон з різними рівнями безпеки» 
стала більш актуальною і важливою, ніж коли-небудь. 

Замість цього Швейцарський Голова був змушений зосередитися на врегулюванні кризи в 
Україні, яка стала новим викликом для ОБСЄ загалом і для головуючої Швейцарії. Через ситуацію в 
Україні ОБСЄ знову опинилася в центрі уваги. Організація, яка була піддана широкій критиці за те, 
що втратила свою роль і ефективність, мала вкотре зосередити  свою увагу на наданні допомоги в 
розв'язанні кризи.  

Таким чином, державам-членам ОБСЄ на чолі зі  Швейцарією слід було переглянути 
пріоритети в рамках процесу Гельсінкі+40, зосередившись на зміцненні потенціалу Організації у 
сфері розв’язання конфліктів, запобігання конфліктам, кризового реагування, врегулювання 
конфліктів і постконфліктної відбудови6.  

                                                      
1 Schweizer OSZE-Vorsitz 2014. Mögliche Schwerpunkte des schweizerischen OSZE-Vorsitzes [Duranjic M., Gerber 

M., Kurz B]. foraus-Diskussionpapier. Nr. 19, November, 2013, 3  
2 Die OSZE: Herausforderungen und Möglichkeite. Koff Newsletter. Nr. 127, 1. Mai 2014, 20 
3 Schweizer OSZE-Vorsitz 2014. Mögliche Schwerpunkte des schweizerischen OSZE-Vorsitzes [Duranjic M., Gerber 

M., Kurz B]. foraus-Diskussionpapier. Nr. 19, November, 2013, 10  
4 Die OSZE: Herausforderungen und Möglichkeiten. Koff Newsletter, Nr. 127, 1. Mai 2014, 13 
5 Гайссер, У. Швейцария вновь возглавит ОБСЕ. Swissinfo.ch. Безопасность. 

<http://www.swissinfo.ch/rus/detail/content.html?cid=37497122> 
6 Лихтенштайн, С. Актуально: влияние кризиса в Украине на ОБСЕ. Безопасность и права человека. 
Нидерландский Хельсинский Комитет. <http://www.shrblog.org/blog_rus/___On_hold_____The_impact _of 
_the_Ukraine_crisis_on_the_OSCE_.html?id=463&page=1> 
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Тому як тільки революційні події стали набирати обертів, до України прибула місія ОБСЄ з 
метою вивчення ситуації. Більш дієвої реакції ситуація почала вимагати після анексії Криму та 
початку збройного конфлікту на сході України. І коли Захід почав вводити економічні і політичні 
санкції проти Росії, Швейцарія опинилася в непростій ситуації. Балансуючи між відмовою 
безпосередньо приєднуватися до санкцій і заходами щодо недопущення обходу цих санкцій через 
Швейцарію, країна, як вважають експерти, здійснила «розумний політичний хід», 
продемонструвавши, що для неї однаково важливі як приналежність до співтовариства західних 
демократій, так і власна суверенна зовнішня політика1.  

Голова ОБСЄ в 2014 р., Президент та Міністр закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтер 
вдавався до активних дій протягом усієї кризи. Він вів переговори на рівні президентів і міністрів з 
метою пошуку дипломатичних шляхів урегулювання кризи. Важливість подій в Україні для 
Швейцарії демонструє хоча б те, що у лютому 2014 р. Буркхальтер призначив посла Швейцарії в 
Німеччині Тіма Гульдімана своїм Особистим представником з питань України. Тім Гульдіман був в 
Україні кілька разів, щоб особисто оцінити ситуацію і провести переговори. На початку травня 
швейцарське головування ОБСЄ підготувало «дорожню карту» щодо реалізації Женевської спільної 
заяви від 17 квітня 2014 р. і надіслало її чотирьом сторонам Женевської заяви. Круглі столи 
національного діалогу проводилися українським урядом і були частиною реалізації «дорожньої 
карти». У травні 2014 р. було проведено три круглих столи: 14 травня в Києві, 17 травня в Харкові і 
21 травня в Миколаєві. На прохання президента України Петра Порошенка на початку травня 2014 р. 
швейцарський Голова ОБСЄ призначив посла Хайді Тальявіні, досвідченого швейцарського 
дипломата, представником головуючої країни ОБСЄ в Тристоронній контактній групі, до якої також 
входить Україна (колишній президент Леонід Кучма) і Російська Федерація (посол Михайло 
Зурабов). Починаючи з травня, Тристороння контактна група проводила регулярні зустрічі. 5 
вересня Тристороння контактна група підписала протокол у Мінську про припинення вогню і 
початок політичного процесу з вирішення кризи. Згідно з планом, Спеціальна моніторингова місія в 
Україні бере на себе спостереження за режимом незастосування зброї і моніторинг україно-
російського кордону. 19 вересня 2014 р. знову в Мінську був підписаний Меморандум, в якому 
викладений перелік виконання зобов'язань щодо припинення вогню2. 

У відповідь на дії Росії ЄС ввів режим санкцій, опублікувавши список з 33 осіб, рахунки і 
активи яких на території ЄС піддаються процедурі блокування, і щодо яких запроваджено режим 
заборони на в'їзд до країн Євросоюзу. Схожий список, який частково збігається з європейським, 
опублікували і США.  

Швейцарія є учасником Шенгенської угоди, а тому частково вона була змушена брати участь у 
санкціях ЄС в частині заборони на в'їзд. Однак при цьому вона на законодавчому рівні не включила 
її в арсенал своїх інструментів і методів3.  

Відповідну заяву 26 березня 2014 р. зробив федеральний президент Швейцарії Дідьє 
Буркхальтер, за словами якого, для Швейцарії як для країни-члена Шенгену немає ніякої різниці між 
реалізацією санкцій в області заборони на в'їзд і самостійним рішенням, що здійснюється у тому ж 
руслі. 

Після спеціально скликаного засідання Федеральної ради жодної чіткої пропозиції з приводу 
приєднання до уже існуючих санкцій вироблено не було. Парламентарі наголосили, що позиція 
Швейцарії як нейтральної країни продовжує залишатися в силі. Швейцарські політики також 
неодноразово наголошували, що Швейцарія є суверенною державою і залишається такою навіть в 
якості голови і члена ОБСЄ, організації, яка була і залишається ідеальною платформою для 
міжнародного посередництва і миротворчості. Таким чином, керівництво Швейцарії утрималося від 
прийняття власного переліку санкцій, спрямованих проти Росії. З іншого боку, Федеральна рада дала 
недвозначно зрозуміти, що лазівкою для обходу санкцій Швейцарія для Росії ніколи не була і не 
буде. Крім того, Федеральна рада залишає за собою право в будь-який момент повністю або частково 

                                                      
1 OSZE-Vorsitz 2014. Eidgenössisches Departement für Auswärtiges. 

<https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/internationale-organisationen/organisation-
fuersicherheitundzusammenarbeitineuropaosze/die-schweiz-in-der-osze-troika/osze-vorsitz-2014.html> 

2 Інформаційний листок про взаємодію ОБСЄ з Україною. Organization for Security and Cooperation in Europe. 
<http://www.osce.org/uk/home/125576> 

3 Тим Гульдманн будет посредничать в Украине. Swissinfo.ch. Дипломатия. 
<http://www.swissinfo.ch/rus/detail/content.html?cid=38033556> 
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приєднатися до режиму санкцій ЄС і США1. 
Швейцарські парламентарі неодноразово наголошували, що Федеральна рада жодною мірою 

не керувалася економічними мотивами. У 2012 р. обсяг експорту товарів і послуг зі Швейцарії в 
Росію знаходився на рівні 2060000000 франків, що становить усього 1,4% загального обсягу 
швейцарського промислового експорту за вказаний період 2. 

Факт головування Швейцарії в ОБСЄ не став для Федерального ради підставою приховувати 
свою думку щодо дій Росії спочатку в Криму, а потім і на південному-сході України. Уряд Швейцарії 
рішуче засудив анексію частини української території, що є очевидним порушенням міжнародного 
права і суперечить цілому ряду міжнародно-правових актів, підписаних Російською Федерацією. 

Від початку подій в Україні Берн почав реалізовувати певні кроки. Зокрема, на початку березня 
Федеральна рада заморозила рахунки осіб, наближених до Президента України В.Ф. Януковича. 
Швейцарський уряд прийняв дане рішення ще до отримання запиту від тимчасового перехідного 
уряду в Києві. Рішення про замороження активів Януковича в Швейцарії було прийнято після того, 
як на заходи такого ж роду пішли в сусідніх зі Швейцарією Австрії та Князівстві Ліхтенштейн 3.  

Крім того, Швейцарія зупинила свій експорт зброї та боєприпасів в Україну та військових 
матеріалів і товарів подвійного призначення до Росії.  

Швейцарський Державний секретаріат у справах економіки (SECO) підтвердив, що було 
прийняте рішення призупинити експорт озброєнь до України, оскільки в країні відбувається 
політична криза із застосуванням вогнепальної зброї, внаслідок чого є вбиті й поранені. У період 
2009-2012 рр. Швейцарія здійснювала в Україну експорт товарів військового та подвійного 
призначення, насамперед боєприпасів вартістю понад 2 млн. швейцарських франків на рік.  
Переговори про укладення Угоди про вільну торгівлю між ЄАВТ і ЄврАзЕС були припинені. 
Припинено поки і співпрацю у військовій сфері, зокрема, там, де йшлося про проведення в 
Швейцарії тренувальних зборів для російських гірських стрільців 4.  

Проте в подальшому риторика швейцарських політиків стала дещо м’якшою, і альпійська 
республіка стала дотримуватися політики по відношенню до Російської Федерації, яка 
демонструвала скоріше прихильне ставлення до держави-агресора і прагнення не погіршити з нею 
відносини, ніж дотримання традиційного курсу нейтралітету і прагнення не втручатися в конфлікт. 

Зокрема, уже у вересні 2014 р. на засіданні генеральної Асамблеї ООН Дідьє Буркхальтер 
заявив, що мир в Україні може бути досягнутий шляхом співпраці з Росією, а не протистояння з 
нею. Заходи, які вживаються для розв’язання конфлікту у будь-якому випадку мають залишати 
простір для діалогу та співпраці з Росією, ізоляція якої від решти Європи не вирішить жодних 
проблем. За словами президента Швейцарії, стабільність в Україні можна зберегти, тільки якщо 
ОБСЄ відновить платформу для співпраці між євроатлантичним і євразійським регіонами у сфері 
безпеки5.  

Наприкінці 2014 р. Швейцарія здала головування в ОБСЄ Сербії.  
Підводячи підсумки своєї діяльності, Дідье Буркхальтер наголосив, що безпека в Європі 

помітно погіршилася в 2014 році. Криза в Україні стала однією з найважчих з того часу, як 
закінчилась «холодна війна». Ситуація в Україні негативно вплинула на безпеку та стабільність як в 
регіоні ОБСЄ, та і за його межами, оскільки виникли сумніви щодо багатьох припущень, які 
стосуються європейського порядку у постбіполярний період. Гельсінський заключний акт 
неодноразово порушувався, найбільш кричуще - коли був анексований Крим. Такий розвиток 
ситуації суперечить Паризькій хартії для нової Європи від 1990 р., а також багатьом іншим 

                                                      
1 Швейцария замораживает активы Януковича. Swissinfo.ch. Политика. Кризис в Украине. 

<http://www.swissinfo.ch/rus/detail/content.html?cid=38070006> 
2 Гайссер У. Швейцария вновь возглавит ОБСЕ. Swissinfo.ch. Безопасность. 

<http://www.swissinfo.ch/rus/detail/content.html?cid=37497122> 
3 Берн останавливает экспорт вооружений в Украину. Swissinfo.ch. Политика. Кризис в Украине.  

<http://www.swissinfo.ch/rus/detail/content.html?cid=38024194> 
4 Берн останавливает экспорт вооружений в Украину. Swissinfo.ch. Политика. Кризис в Украине. 

<http://www.swissinfo.ch/rus/detail/content.html?cid=38024194> 
5 Президент Швейцарии Дидье Буркхальтер: Изоляция России создаст Европе новые проблемы.  RT. 

<https://russian.rt.com/article/51549.  



ISSN 2336‐5439   EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 3 Issue 5 2016 

 27

документам ОБСЄ, які були одноголосно прийняті після того1. Підводячи підсумки, слід наголосити, 
що для Швейцарії як держави, яка найбільше дотримується традицій нейтралітету, ОБСЄ стала чи 
не єдиною платформою, де держава мала можливість для висловлення та демонстрації своєї 
дипломатичної позиції з приводу подальшого розвитку та еволюції міжнародних відносин у Європі 
та світі, широке поле для маневру в контексті захисту національних інтересів на тлі існуючих 
міжнародних конфліктів та активного розвитку міжнародних організацій.  

Швейцарія двічі головувала в ОБСЄ – у 1996 р. та у 2014 р. Обидва рази на період головування 
Конфедерації у цій структурі припали конфлікти, які значним чином вплинули на європейську 
безпеку.  
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IMPACT OF ALTER-GLOBALIZATION ON DEVELOPMENT  
OF INTEGRATION PROCESSES IN LATIN AMERICA 

This  article  analyzes  two opposite  directions  of  development  that  exist  in  Latin America:  Pan‐
Americanism  (FTAA)  and,  in  the  alternative,  Latin  Americanism  (ALBA).  At  present,  the  Latin 
American society (the most its part) supports the second variant of development. We considered 
a  range  of  problems  in  politics,  economy  and  social  sector  in  some  Latin American  countries, 
which prevent development of processes of regional integration. Crisis situations touched even 
the  leaders  of  the  continent  (including Argentina).  The purpose  of  the  article  is  to  prove  that 
block  opposition  in  Latin  America  (ALBA‐FTAA)  will  lead  to  fundamental  changes  in  the  Latin 
American alter‐globalization and transformation of its integration priorities. The article stresses 
that  increasing  number  of  social  problems  in  society  will  attract  the  attention  of  public 
authorities.  Nowadays  the  sustainable  development  of  society  can  be  provided  only  through 
reforms of social policy which are based on the principles of democracy. 
Key words: alter‐globalization, Latin America, integration, FTAA, ALBA. 

Аналізуючи розвиток інтеграції в Латинській Америці, стає зрозуміло, що даний процес 
являється стратегічно важливим завданням не тільки держав цього регіону, але і громадських 
організацій та рухів. Латинська Америка на протязі тривалого часу перебувала в сфері впливу США.  
Протистояти впливу наймогутнішої країни світу держави цього регіону можуть лише створюючи 
інтеграційні об’єднання. «Ліві» політичні сили Латинської Америки послідовно виступають за 
ведення самостійного політичного курсу. Регіональна інтеграція  являється єдиним можливим 
засобом для досягнення цієї мети. З геополітичної точки зору латиноамериканський регіон є 
важливим актором міжнародних відносин, але для посилення впливу і збільшення ролі в світових 
процесах, державам континенту необхідно консолідувати свої сили в питаннях політичного та 
економічного співробітництва.  

Одним із видів включення регіону в світові процеси є антиглобалістський та 
альтерглобалістський рух. Учасники цих рухів відстоюють право народів самостійно вирішувати те, 
який шлях розвитку обрати. З 2001 року в Латинській Америці стали проводитися всесвітні 
соціальні форуми і континент поступово перетворився в центр антиглобалістського руху. Слід 
відмітити, що помірні антиглобалісти, альтерглобалісти не заперечує регіональної інтеграції, адже 
така інтеграція дозволяє захиститися менш розвинутим державам від тиску з боку 
високорозвинених держав.   

Актуальність теми обумовлена не лише стратегічно важливим розташуванням досліджуваного 
регіону та посиленням його ролі в світовій політиці, але і необхідністю вивчення складних, часом 
суперечливих процесів пов’язаних з процесами глобалізації та інтеграції. Вивченням даної теми, з 
огляду на її новизну, займалась невелика кількість науковців. Серед них можна виокремити Л. 
Савіна, С. Еванса тощо.   

Для вивчення особливостей латиноамериканського альтерглобалізму та його впливу на 
інтеграційні процеси були проаналізовані заяви президентів латиноамериканських країн (У. Чавеса, 
Р. Корреа) та розглянуті установчі документи неурядових та урядових організацій, які мають 
альтерглобалістський характер.  

Важливо для проведення дослідження визначити змістовне наповнення поняття 
«альтерглобалізм».  Альтерглобалізм – це соціальний рух, що зародився у ХХ ст., виступає проти 
неоліберальної глобалізації та підтримує розвиток культурних цінностей народів, економічної 
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справедливості, охорони праці та захист навколишнього середовища.1  
Слід відзначити, що ліквідація капіталістичних відносин (боліварізм - тобто зменшення 

впливу третіх країн, незалежність та антикапіталістичні погляди), традиціоналізм (підтримка 
національно-культурних традицій та цінностей), політика, що направлена проти світового 
панування та колоніальної залежності, визнання різноманіття – характерні риси стратегії 
латиноамериканської інтеграції2. Дані стратегії відповідають уявленням прихильників 
латиноамериканізму про характер розвиток інтеграційних процесів.  Проте, варто зауважити, що в 
регіоні існує протистояння двох протилежних тенденцій: латиноамериканізму та панамериканізму.  

Зародження ідей панамериканізму відбулося в США. Слідування положенням цієї політичної 
доктрини чітко простежується у зовнішній політиці Сполучених Штатів по відношенню до країн 
Південної Америки. Розповсюдження панамериканізму потребувало і формування певної 
інституційної бази, і  солідарності поглядів на міждержавному рівні з метою активного 
впровадження цих ідей. Втілення даної стратегії відбувається за рахунок Міжамериканської 
системи, складовими якої є: ОАД і Саміти Америк - наступники Панамериканських конгресів. 

Натомість латиноамериканізм не являється за своєю суттю однотипним. Він характеризується 
варіативністю. Це пояснюється тим, що дану концепцію не підтримувала жодна країна (або 
об'єднання країн) на протязі всього історичного періоду.  Латиноамериканізм проявляється по-
різному в різних країнах в залежності від часу. На сьогоднішній день, найактивніше підтримує дану 
концепцію Венесуела. Аналізуючи особливості латиноамериканізму слід підкреслити, що 
поштовхом до його розвитку являється Панамський конгрес 1826 р., головною метою якого було 
створення «конфедерації незалежних держав Латинської Америки від Мексики до Чилі та 
Аргентини»3. Серед країн-учасниць конгресу були держави Латинської Америки. Проте запрошені 
також були США, Великобританія та Нідерланди. Проте через небажання посилення 
латиноамериканських країн з боку США та Британії та велику кількість суперечностей (у тому числі 
територіального характеру) між учасниками конгресу не було досягнуто позитивних результатів. 
Слід зауважити, що не дивлячись на той факт, що рішення конгресу не були втілені у життя, вони 
стали поштовхом для подальшого розвитку ідей латиноамериканського єднання. 

Наступником Панамського конгресу став Боліваріанський конгрес народів (БКН), який 
вперше відбувся у 2003 р. На відкритті БКН Уго Чавес зауважив: «Народи Латинської Америки 
давно усвідомили, що інтеграція неминуча для вирішення стратегічних завдань регіону. Необхідно 
знайти спільні рішення, які допоможуть зробити цей важливий крок…. Ми - організація народів, 
народних керівників, покликаних діяти…. Хто зможе стримати наступ АЛКА, якщо не народи? Хто 
зможе захистити наші природні ресурси від іноземного грабежу, якщо не організовані народи?»4. 
Саме бажання об'єднати Латинську Америку підштовхнуло Чавеса до створення БКН. Створення 
Боліваріанського конгресу народів повинно було сприяти всесторонньому розвитку регіональної 
співпраці.    

Відтак учасники даного конгресу виступили проти гегемонії і впливу з боку третіх країн і 
міжнародних організацій (Міжнародний валютний фонд і Світовий банк) на розвиток Латинської 
Америки. Закономірно, що в першу чергу простежувалося досить агресивне ставлення до США. 
Країни-учасниці також засуджували використання інструментів економічного, торгового, 
культурного і військового домінування АЛКА. Також було намічено ряд необхідних дій для 
досягнення поставлених цілей: 

1. Інтеграція держав Латинської Америки і Карибського басейну, заснована на розумінні 
особливостей і реалій латиноамериканського суспільства для поглиблення досліджень та дискусій зі 
специфіки культурно-історичного розвитку, економічної, політичної, соціальної сфер з метою 
протидії неоліберальній моделі. 

                                                      
1 Alter-globalism. Alter-globalization.org. <http://www.alter-globalization.org.tw/EN/Page_Show.asp?Page_ 

ID=491> (2016, вересень, 09) 
2  Савин, Л. Век Латинской Америки. Однако. <http://www.odnako.org/magazine/material/vek-latinskoy-ameriki/> 

(2016, вересень, 09) 
3 22 de junio de 1826. Se instala el Congreso Anfictiónico de Panamá, proyecto integracionista del Libertador Simón 

Bolívar. PSUV. <http://juanaleman.psuv.org.ve/2013/06/22/portada/congreso-anfictionico-panama-simon-bolivar/# 
.V9KkCjX148R> (2016, вересень, 02) 

4 Reunión de Trabajo Congreso Bolivariano de los Pueblos Caracas  (28 al 30 de agosto, 2003) <http://www. 
cuestiones.ws/revista/n16/dic03-cbp-reunion.htm> (2016, вересень, 07) 
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2. Заохочення боліваріанської єдності на регіональному та континентальному рівнях і 
розвитку соціальної свідомості, підтримка історичної пам'яті та культурної самобутності. 

3.Заміна моделі представницької демократії демократією участі, яка дозволяє участь окремих 
осіб, громадських рухів і політичних сил безпосередньо в процесі прийняття рішень, забезпечуючи 
існування вільних суспільних благ і послуг, національної спадщини. 

4. Сформувати альтернативу неоліберальній інтеграції, яка віддає пріоритет вільній торгівлі та 
інвестиціям. Альтернативним проектом є АЛБА. Для даного альянсу першочерговим є інтеграція на 
основі ідей соціалізму і боротьба з бідністю і колективного захисту незалежності. 

5. Домагатися більшої інтеграції соціальних рухів в інших інтеграційних процесах, що 
відбуваються в регіоні, таких, як МЕРКОСУР, Андське співтовариство та інші. 

6. Пріоритетність підтримки в області державної політики реформ і програм розвитку для 
сільськогосподарського сектора, корінного населення, молоді, жінок, вихідців з Африки та 
пенсіонерів і т.д. 

7. Боротьба з колоніалізмом у всіх його формах і проявах. 
8. Боротьба за демілітаризацію, демонтаж військових баз США і протидію військовим 

навчанням інших держав на території Латинської Америки1.  
Виходячи з цього, можна зробити висновок, що перший Боліваріанський конгрес народів став 

висловленням солідарності латиноамериканських держав в бажанні досягти культурної, політичної 
та економічної інтеграції. Одночасно з цим, рішення, які були прийняті учасниками цього конгресу 
свідчать про їх антиглобалістську направленість. В той же час пропонувалися альтернативні шляхи 
єднання народів на регіональному та континентальному рівнях. 

Слід також відмітити, що вже у грудні 2004 р. пройшов ІІ Боліваріанський конгрес народів в 
м. Каракас. Ініційований У.Чавесом, він не вніс значних коректив у плани досягнення цілей, 
визначених на першому конгресу, оскільки був приурочений до 180 річниці битви під Аякучо2. 
Стосовно оцінки роботи ІІ БКН, то очевидно, що він став свідченням спільного бажання 
латиноамериканських країн поглиблювати співпрацю в регіоні, сприяти розвитку багатосторонньої 
інтеграції. Ініціатива БКН у багатосторонній співпраці з Світовим Соціальним Форумом стала 
проявом того, що латиноамериканський альтерглобалізм є не лише регіональним явище, а має вплив 
і на альтерглобалістичні тенденції у світі. При цьому варто відзначити роль самого ініціатора даного 
конгресу – У. Чавеса. Маємо констатувати, що його ініціативність та сильне бажання надати 
латиноамериканській інтеграції «боліваріанського характеру» дали свої результати, але зважаючи на 
суперечливу політику лідера Венесуели, не всі країни підтримали дану ініціативу. 

Латиноамериканське бачення нового «альтернативного» розвитку регіону може бути втілене  
за допомогою АЛБА (Боліваріанський альянс для народів нашої Америки). Альянс було засновано у 
грудні 2004 р. і вже зараз до його складу входять 11 країн Латинської Америки: Антигуа і Барбуда, 
Болівія, Венесуела, Гренада і Сент-Кітс, Домініка, Еквадор, Куба, Нікарагуа, Сент-Вінсент і 
Гренадіни, Сент-Люсія і Невіс. Основною ідеєю боліваріанської інтеграції є об'єднання за рахунок 
економічної співпраці та взаємодоповнення, а не конкуренція між країнами. АЛБА намагається 
реалізувати врівноважену економічну систему: альянс буде розвиватись гармонійно у тому випадку, 
коли економіки країн-членів разом будуть компенсувати недоліки однієї з них. Проте, відмінною 
рисою все ж залишається пріоритетність соціокультурного розвитку над політичною та 
економічною співпрацею. Підтвердженням цього є виступ президента Еквадору Р. Корреа на саміті 
АЛБА, який закликав всі інтеграційні об’єднання регіону (зокрема МЕРКОСУР, УНАСУР, СЕЛАК, 
КАРИКОМ та АСН) співпрацювати з метою покращення соціальної ситуації на континенті3.   

Водночас, у досліджуваному контексті необхідно звернути увагу на висловлювання 
президента Венесуели У. Чавес. Він чітко визначив важливість протистояння панамериканізму: 
«Двісті років тому Болівар сказав:« Америка для нас, Америка Півдня і Карибів, Америка, що 
раніше була іспанською». Але Дж. Монро заявив: «Америка для американців». На наш жаль, взяв 
гору вислів Монро ... На практиці АЛКА висуває варіант гегемонії, який просто підтвердив би і 

                                                      
1 Primer Congreso Bolivariano de los Pueblos (30 de noviembre del 2003) 

<https://www.rebelion.org/hemeroteca/sociales/031130congreso.htm> (2016, вересень, 09) 
2 Declaración Final del Segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos (9 de diciembre de 2004) 

<http://www.llacta.org/organiz/coms/com828.htm> (2016, вересень, 09) 
3 Intervención del presidente de Ecuador Rafael Correa en II Cumbre Alba--Petrocaribe. MultimedioVTV. 

<http://www.youtube.com/watch?v=PnuQLvInq4w  > (2016, серпня, 29) 
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закріпив навіки пропозицію Монро ... »1. Аналізуючи зміст виступів У. Чавеса, можна виділити 
основні концептуальні основи латиноамериканської інтеграції і впливу АЛБА: 

Основою латиноамериканської інтеграції є воля народу, адже не можна говорити про 
повноцінну регіональну  співпрацю лише  за участі політичної влади. Інтеграція проходить з метою 
захисту інтересів населення.  

АЛБА – довгостроковий проект, реалізація якого потребує багато часу та зусиль, і тому 
незначні тимчасові труднощі не виключаються.  

Антагонізм АЛКА і АЛБА відображає боротьбу двох інтеграційних течій (панамериканізму та 
латиноамериканіму). Таким чином, АЛБА представляє собою реалізацію історичного плану 
розвитку Латинської Америки, що був закладений майже 200 років тому.  Отже, можна зробити 
висновок, що завданням АЛБА є здійснити масштабний проект, який у майбутньому стане 
втіленням «Великої Батьківщини». Проте це є значною перевагою та слабким місцем альянсу 
одночасно. Адже на реалізацію поставленої мети піде велика кількість часу, що може привести до 
невизначеності, варіативності у пошуку шляхів та, в кінцевому результаті, призведе до втрати суті 
«боліваріанської інтеграції». Якщо прогнозувати майбутнє АЛБА то можна представити два 
варіанти: дезінтеграція альянсу в результаті виходу центральних (Болівія, Венесуела) або 
периферійних  країн-членів; подальший розвиток АЛБА не за рахунок розширення, а завдяки 
поглибленню співпраці між державами та реалізації намічених проектів. 

Натомість протилежне бачення майбутнього латиноамериканської інтеграції відображається в 
основних принципах АЛКА. Діяльність АЛКА була започаткована у 1994 р. на Саміті Америк у м. 
Майамі.  Даний проект повністю відображає інтереси США в регіоні. Можна припустити, що 
втілення у життя АЛКА у повній мірі надало б панівним колам Сполучених Штатів надзвичайно 
великі можливості, адже у цьому випадку вони отримують максимальну економічну вигоду, 
залишивши національні економіки країн Латинської Америки без захисних механізмів. Проект 
АЛКА дає односторонні привілеї, що в подальшому може призвести до асиметрії інтеграційних 
процесів. Зрозуміло, що дана ініціатива не отримала популярності в Латинській Америці.  

Аналізуючи вищезазначене, мусимо констатувати, що прихильників боліваріанської інтеграції 
в рази більше, ніж прибічників гегемонії США в регіоні. На сучасному етапі, протистояння АЛКА 
на рівні громадських протестних рухів має не стільки альтернативний, скільки опозиційний 
характер, тобто виступає на противагу розвитку АЛБА. Таким чином, у АЛБА є набагато більше 
підтримки та шансів втілити в життя свої ініціативи у повній мірі.  

Всі недержавні організації регіону, які мають альтерглобалістський характер розподіляються 
на дві категорії: неурядові організації, що виступають проти глобалізації неоліберального характеру 
та впливу з боку США; громадські рухи, які мають конкретну направлену діяльність. Для 
повноцінного аналізу впливу організацій на процеси інтеграції та розвиток латиноамериканського 
альтерглобалізму необхідно розглянути дані групи більш детально. До першої категорії (неурядові 
організації) відносяться:  

REBRIP - Бразильська мережа за інтеграцію народів. Філія ASC, заснована в 1998 р. 
Складається з представників професійних асоціацій, громадських рухів, селян, жінок, екологів і 
незалежних і плюралістичних неурядових організацій, що мають на меті впливати на переговори з 
міжнародної торгівлі та регіональних інтеграційних процесів. Її членами є: AGAPAN - Асоціація 
охорони навколишнього природного середовища, ЕФАС - Федерація організацій соціальної та 
освітньої допомоги, FNU - Національна Федерація Urban CUT, INESC - Інститут соціально-
економічних досліджень та інші. Цікавим є той факт, що представники REBRIP пропонують 
створити Національну раду з питань зовнішньої політики, взаємодія з ряду питань з МЕРКОСУР, 
УНАСУР і БРІКС 2. 

ACSUR - Асоціація за Кооперацію з Півднем. Заснована у 1986 р. в Нікарагуа. Аналізуючи 
установчі документи організації, можна визначити її основні цілі, а саме: боротьба з бідністю, 
політична трансформація процесів глобалізації в напрямку формування більш справедливих, 
рівноправних і демократичних моделей, на основі мирного співробітництва між народами країн 
Латинської Америки, розширення прав і можливостей громад та вразливих груп населення, 
підтримка соціальних рухів, створення проектів, спрямованих на ліквідацію моделі 

                                                      
1 Herrera, C. (2013). Frases y Pensamientos Del Comandante Hugo Chavez.Caracas: Primicias24.com 
2 Rede Brasileira Pela Integração dos Povos. REBRIP. <http://www.rebrip.org.br/institucional/> (2016, серпень, 28) 
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етноцентричного і патріархального світу, і визнання рівноправності в суспільстві, збереження 
навколишнього середовища, культура світу1.  

CEFIR, навчальний центр з регіональної інтеграції. Був заснований в 1993 році, брав активну 
участь в інтеграційних процесів в Латинській Америці, особливу роль у формуванні та еволюції 
МЕРКОСУР. Зі своєї штаб-квартири в Монтевідео сприяє обміну досвідом з питань інтеграції, 
розвитку політичного і соціального діалогу, участі у вирішенні питань регіональної політики.  

Таким чином, вищеперераховані об'єднання являються невід'ємною складовою 
латиноамериканського альтерглобалізму. Вони (в різній мірі) виступають за розвиток інтеграції та 
поглиблення регіональної співпраці. Завдяки їхній діяльності відбувається взаємодія та 
налагоджуються зв’язки з іншими неурядовими організаціями (у тому числі з європейським). 
Високий рівень розвитку неурядових організацій, як інституту громадянського суспільства, сприяє 
закріпленню та розповсюдженню демократичних засад в регіоні, активізації інтеграційних процесів 
та збільшенню впливу Латинської Америки на міжнародній арені. 

До другої категорії відносяться такі організації: індіанські, селянські, профспілкові, жіночі 
рухи, релігійні тощо.  

Таким чином, латиноамериканський альтерглобалізм є невід'ємною складовою світового 
альтерглобалізму. Його розвиток в регіоні спричинило негативне відношення населення до 
неоліберальних реформ. Основною ціллю альтерглобалістского руху в Латинській Америці є ліквідація 
негативних наслідків неоліберальних реформ та сприяння розвитку регіональної інтеграції. Ідеї 
неолібералізму, які в подальшому отримали глобальний характер, спочатку були реалізовані в 
латиноамериканському регіоні. Цей факт відрізняє латиноамериканський альтерглобалізм від світового.  

Можна припустити, що різнобічність та конструктивність латиноамериканського 
альтерглобалістського руху закладає основи довгострокового функціонування та досягнення 
значних результатів, які стосуватимуться не ліквідації, а модифікації неоліберальної глобалізації та 
поглибленню співпраці між країнами регіону. Не зважаючи на значні досягнення, не можна сказати, 
що альтерглобалістський рух в Латинській Америці, та і у світі в цілому, повністю має 
альтернативний характер, адже відсутня реальна, повноцінна концепція протистояння розвитку 
неоліберальній глобалізації. 
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COLLABORATION WITH THE USA 

Energy dimension of Ukrainian relationship with  the USA  is often considered via  interaction of 
the  two  states  in  terms  of  Transatlantic  Community  (the  EU,  the USA,  the World  Bank,  IMF). 
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geopolitical position, particularly in Europe. The idea is that Ukrainian energy security which is to 
be realized by virtue of pursuing energy efficiency thereof together with diversification of energy 
resources’  (oil  and  gas)  supply  is  a  matter  of  international  politics  in  Eurasia.  Scientists  and 
researchers  tend  to  believe  that  energy  component  of  Ukrainian‐U.S.  relations  is  one  of 
determinative in comparative analysis of the position of the two countries on the world energy 
map and interpretation of places thereof in the global order. 
Key words: energy security, Ukraine, USA, Transatlantic Community, energy efficiency, national 
interests. 

Modern energy concept of protecting national interests of Ukraine is aimed at fostering proper 
governance on a national grid by establishing a conceptual basis of energy security, identifying key areas of 
energy policy and improving energy development. To this end, politicians of Ukraine strengthen 
cooperation with the USA in energy sector. In particular, prioritized issues of Ukrainian-US interstate 
interaction were outlined by Ministry of Foreign Affairs of Ukraine as follows: intensification of 
international community to protect sovereignty and territorial integrity of Ukraine, strengthening of defense 
and energy security of Ukraine; attraction of international assistance to implement political, economic and 
social reforms and strengthen the rule of law in Ukraine. 

It should be noted that legal framework of Ukrainian-US relations comprises 144 international 
documents, including 128 treaties in force. United States-Ukraine Charter on Strategic Partnership, 
Priorities for U.S.-Ukraine Cooperation (Road Map), an agreement regarding humanitarian, technical and 
economic cooperation and others are the main political and legal documents to define energy cooperation of 
the two countries. In order to ensure national interests, Ukraine continues active negotiations on a range of 
bilateral projects, covering priority areas of cooperation, particularly those in political, energy, scientific 
and military spheres1. 

Ukraine-U.S. energy cooperation was launched in 1994 by signing Basic Safety Principles for 
Nuclear Power Plants in which international cooperation in the field of nuclear safety both at bilateral and 
multilateral levels was considered as a passport to ensuring international and national security2. The 
cooperation continued with a state visit of US President William Clinton to Ukraine on 11-12 May 1995. 
Pending the visit Presidents underscored the necessity of strengthening Ukrainian-US partnership for 
development of key sectors of Ukrainian economy including energy sector. Consequently, a Joint Statement 
of the Presidents of Ukraine and the USA was signed, which laid down implementation of joint bilateral 
and multilateral programs aimed at restructuring and reforming Ukrainian energy sector and improving 
safety of nuclear power plants. In particular, President of Ukraine confirmed the intention to cooperate with 
the countries of the Group of Seven as to problems of national energy sector while the US President 
supported foundation of International Research Centre on Nuclear Safety and Environmental Protection to 
facilitate a high level of nuclear safety3. 

Thus, at international level it was declared the need to deepen bilateral and multilateral cooperation 
for implementation of reforming initiatives in Ukrainian energy sector, involving the Group of Seven into 
the process thereof. The latter showed presence of international initiatives to solve energy problems of 
Ukraine. 
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U.S.-Ukraine Agreement for Cooperation Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy (1999)1 
made a contribution into a logical expansion of Ukrainian and US energy relations as to effective and safe 
use of nuclear energy because the abovementioned is a priority for both international and national energy 
policies. In particular, signing of the Agreement allowed to establish multilateral cooperation for peaceful 
use of nuclear energy to say nothing of bilateral level of the issue thereof. Thus Ukraine and the United 
States agreed to joint research of global environmental protection against radioactive, chemical and thermal 
pollution resulting from peaceful nuclear activities. 

Due attention should be paid at Memorandum of understanding between the Government of Ukraine 
and the Government of the United States of America regarding technical assistance from the Government of 
the United States of America in reforming power industry sector of Ukraine (1999) and Memorandum of 
Understanding between the Government of Ukraine and the Government of the United States on basic 
directions and goals of the program of assistance from the US Agency for International Development 
(2002), that were directly devoted to meeting energy problems and providing support to national interests of 
Ukraine. In particular, the documents provided for support of Verkhovna Rada of Ukraine Committee on 
fuel and energy complex, nuclear policy and nuclear safety, aimed at improving state energy policy; help in 
developing long-term partnerships among energy enterprises of Ukraine and the USA; assistance in 
strengthening legal framework to improve institutional capacity of National Electricity Regulatory 
Commission of Ukraine; support within developing the wholesale electricity market; improving energy 
efficiency and energy conservation measures at local level and in the industry, etc2. 

Extension of Ukrainian-US energy partnership was marked by joint statement of Ukrainian President 
Viktor Yushchenko and US President George W. Bush in 2005 in which energy part was prioritized in 
strategic bilateral partnership of the two states. In general, at global level the need to strengthen 
international, regional and national energy security was recognized as well as the efforts aimed at 
improving nuclear safety, conforming favorable investment climate in energy sector, diversification of 
energy supply, founding transparent conditions for functioning of the market of hydrocarbons and 
production, sale and transportation thereof together with realization of Ukrainian potential in atomic 
energetics3. 

Practical implementation of the abovementioned documents resulted in Ukraine’s accession to US 
initiatives in global Nuclear Energy Partnership (2007). This pace allowed Ukraine to join international 
technical cooperation aimed at creating safe nuclear power plants, ensuring stability of commercial market 
of nuclear fuel, guaranteeing access to reliable sources of fuel and services related to nuclear fuel cycle. A 
contract with US company Westinghouse was another stone of Ukrainian-US bilateral cooperation. In terms 
of the document supplies of alternative fuel compatible with that of Russian produce (TVEL) were carried 
out to Ukrainian nuclear power-plants in 2005-2009 under Executive Agreement on Ukraine Nuclear Fuel 
Qualification. Extension of the abovementioned initiative and practical implementation of national policy 
of diversification of energy supplies to Ukraine was embodied in 2008. It is worth mentioning the contract 
for a supply of fuel assemblies VVER-1000 to Ukrainian nuclear power plants signed by National Nuclear 
Energy Generating Company Energoatom and US company Westinghouse Electric. The result of 
Ukrainian-US cooperation was realized in the supply of nuclear fuel produced by Westinghouse for 
annually planned reloading at nuclear power plants in Ukraine during 2011-20154. 

Joint Statement of the Presidents of Ukraine and the United States launched a replenished strategic 
format of bilateral relations that contributed to signing of the Charter on Strategic Partnership in 2008. The 
document also laid down cooperation in energy sector. Among other things, Ukraine and the United States 
planned to cooperate precisely on rehabilitating and modernizing Ukrainian gas transportation 
infrastructure. What was also involved there was the matter of diversifying and securing sources of fuel 
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(together with their storage capacity) to reduce Ukrainian dependence on foreign supplies thereof. 
Furthermore, a bilateral group on energy together with an enhanced tripartite dialogue with the EU on 
amplified energy security were provided. This way international cooperation became stronger1. Thus 
bilateral Strategic Partnership Commission became the main Ukrainian-US intergovernmental body which 
was created in implementation of the Charter. The Commission is co-chaired by Minister of Foreign Affairs 
of Ukraine and US Secretary of State. We ought to note that the Commission coordinates interbranch 
activities within political, economic, security, defense and scientific and technical mechanisms including 
bilateral cooperation on energy and nuclear security2. 

A promising area of Ukraine-U.S. bilateral energy cooperation is Ukrainian application of US 
experience including that in energy-saving programs and development of alternative and renewable energy. 
What is important here is a visit to Ukraine of The Special Envoy for Eurasian Energy of the US 
Department of State R. Morningstar in 2008. Pending the visit, important issues of bilateral and multilateral 
cooperation to ensure international, regional and national energy security in connection with the supply and 
transit of Russian natural gas were discussed. The issue of interim storage facility construction was also 
addressed3. 

In practice, bilateral cooperation in the field of nuclear energy was realized via development of a 
project by American Holtec International company. The project concerned construction of central 
repository for spent nuclear fuel from Pyvdennoukrainsk, Rivne and Khmelnytskiy nuclear power plants to 
avoid political risks of Russian monopoly in services of recycling nuclear fuel. It is worth noting that 
implementation of the abovementioned project could be called a significant contribution to the US 
investment in energy sector of Ukraine. Nevertheless a law on the construction of central repository for 
spent nuclear fuel was adopted by Verkhovna Rada only in 2012 and the land for that facility was allocated 
only in 201445. Thus, without the construction of the storage energy independence of Ukraine is partially 
limited that poses a threat to national interests thereof. 

The next part of Ukraine-U.S. energy cooperation consisted in Ukrainian energy security, efficiency 
and diversification of supply sources thereof. We should note that signing of the Roadmap in 20086 allowed 
the United States and Ukraine to intensify energy partnership within the framework of bilateral working 
group on energy security and launch a trilateral dialogue on energy with the part of Ukraine, the USA and 
EU. Interpreting the abovementioned initiatives we should add that in case of full implementation of 
principles of the Roadmap Ukraine could gain access to alternative sources of nuclear fuel supply and 
modernize municipal heating systems to increase their energy efficiency and reduce dependence on 
imported gas. However, practical implementation of the signed agreements to ensure energy independence 
of Ukraine started only in 2014 and is currently ongoing. 

A Memorandum of Understanding between Ukraine and the United States on gas resources from 
unconventional sources was signed in 2011 to deepen the exchange of expert studies between Ukraine and 
the United States to assess the skills and resources of shale gas in Ukraine. In particular, implementation of 
the provisions of the Document will allow Ukraine to improve national energy balance through 
diversification of gas supply sources; to attract investment and new technologies in exploration and 
production of shale gas in its territory; to contribute to projects in the field of exploration and production of 
shale gas to be used as a basis for state support for projects of gas production from all kinds of 
unconventional sources in general7. 
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We should note that the reform of energy sector of Ukraine, its gas transportation system 
modernization together with cooperation in the development of unconventional resources conform the 
branches of modern Ukraine-U.S. partnership that will allow Ukraine to conduct the process of 
modernization of national energy sector to protect national interests. Abovementioned areas of cooperation 
were established through Memorandum of Understanding between Ukraine and the Government of the 
United States on main goals and tasks of the U.S. Agency for International Development assistance (2012). 
Particularly, in energy sector the countries committed themselves to enhance the level of Ukrainian energy 
security providing help to reduce energy consumption in public heating, implementing programs of 
cooperation at regional level converting gas sector of Ukraine into legally regulated and cost-effective 
structure, implementing environmental projects, etc.1 

During 2014-2016 there was a range of meetings of high officials of Ukraine and the USA (Prime 
Minister of Ukraine and Minister of Energy, Chairman of the State Agency on Energy Efficiency and 
Energy Saving of Ukraine with representatives of the US Embassy in Ukraine, civil servants of Ministry of 
Energy and Coal Industry of Ukraine and US Department of energy, etc.). Those meetings were a 
continuation to Ukrainian-US dialogue on modernization of Ukrainian energy sector and achieving energy 
independence of Ukraine. Practical realization of energy cooperation between Ukraine and the United 
States is now on a stage of implementation of projects of the US Government. Expert assistance is on in 
such areas as energy security of Ukraine, cooperation in renewable energy, national energy and investment 
law to attract US technologies to increase natural gas production2. 

For example, pending the meeting of Minister of Energy and Coal Industry of Ukraine and Deputy 
Minister of Energy and Coal Industry of Ukraine for pollution-safe coal and managing emissions together 
with Deputy Minister of Energy for International Affairs further consultations on strengthening energy 
security of Ukraine were held. Issues of providing assistance in the area of cyber security, atomic energy 
and nuclear industry to Ukraine were addressed3. 

It is worth adding that Ukrainian government stepped up actions to reform Ukrainian energy sector. 
The following stages were realized: establishment of a single price for gas to foster increasing domestic 
production thereof; implementation of international standards of transparency in production industries; 
increasing the resource base for sustainable production of natural gas; approval of a concept of establishing 
mechanisms for sustainable financing of energy efficiency measures via establishment of energy efficiency 
Fund; facilitating de-monopolization of energy market. The USA also expressed their position to share 
experiences on the use of clean energy technologies and continue working to ensure sustainability of energy 
system of Ukraine and develop medium-term plans4. In this regard a meeting of the Head of State Agency 
on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine and advisers of the Office of Technical Assistance of 
the Department of Treasury, specializing in providing expert assistance to ministries and departments of 
transition economies occurred at the end of July 2016. In general, the parties agreed to study possible ways 
of closer cooperation as to the use and regulation of liquid biofuels, as well as to attraction of US experts on 
the basis of public-private partnerships to implement renewable energy projects5. 

A practical manifestation of Ukrainian-US energy cooperation was establishment of the Center for 
US Ukraine Relations in 2000, that allows to exchange expert opinions and coordinate decisions concerning 
deepening bilateral political, economic and security relationship. Now for this purpose five areas of 
discussion were established: UA Quest Roundtable Series, the UA Historical Encounters Series, the US-UA 
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агентство з енергоефективності та енергозбереження України. <http://saee.gov.ua/uk/news/1193> (2016, 
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Security Dialogue Series, the UA-US Business Networking Forum Series and the US-UA Energy Dialogue 
Series that reflect the main aspects of Ukraine-U.S. partnership12. 

Due attention is to be paid at US-Ukraine energy dialogue that started in 2005 to arrange formal and 
informal discussions on energy issues among governmental, non-governmental and corporate actors of 
Ukraine and the USA. Five forums within the framework of the abovementioned dialogue have already 
been held. The First Forum was particularly concentrated on an exchange of points of view of public and 
private sectors of Ukraine and the United States concerning expanding energy cooperation within the 
framework provided by Energy Strategy of Ukraine. During the Second Forum sectional thematic meetings 
on oil, gas, coal, hydropower, nuclear power and alternative fuels were held addressing current energy 
problems and proposing innovative solutions. During the Third Forum experts were discussing launching a 
wider transatlantic dialogue on energy security to develop a strategy of reducing oil dependency and 
introduce new standards for energy consumption. What is important here is that the use of new technologies 
of US energy companies could allow Ukraine to improve the level of national energy security and reduce 
energy consumption of domestic economy. During the Fourth and Fifth Forums a possibility of introducing 
innovative technologies of American energy was discussed. The latter was planned to be realized via the 
following companies: Cardinal Resources, AES, Northland Power, Holtec, Hunt Oil, Aspect Energy, 
Vanco, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, Shell, Westinghouse, Hitachi America, Inc., Allied 
Technologies Group, Halliburton, PFC Energy, Marathon Oil. Problems of energy security of Ukraine in 
the context of Ukrainian and European aspirations were also addressed. Now the Sixth US-Ukraine Energy 
Dialogue is planned for August 2016 to discuss problems of exploration, production and distribution of 
energy resources in Ukraine34. 

In our view, enhancement of energy efficiency and achievement of energy independence of Ukraine 
are the main priorities of US-Ukraine energy cooperation. National experts also add such national interests 
as strengthening energy security of Ukraine via US assistance and expansion of military and technical 
cooperation with the USA to allow Ukraine to become a long-term regional security ally thereof. Among 
other interests we should outline reforms under support of the USA and EU and getting more financial 
support by Ukraine from international financial institutions. As for US interests towards Ukraine local 
analysts distinguish preserving integrity and stability of European region and reforming Ukraine (together 
with further democratic development thereof) into a successful model for other countries. Thus we are 
speaking of regional dimension of US national interests. Here Ukraine has more interests in developing 
economic relations with the USA then vice versa. But American business structures still remain interested 
in their opportunities to invest in Ukrainian agricultural sector, energy and IT technologies5. 

American experts in the field of energy security, E. Chow and S. Ladislaw having analyzed an 
impact of energy factor in contemporary Ukrainian crisis noted that energy problem in coexistence of 
Ukraine and Russia conforms an important aspect of today’s exacerbation of relationship thereof. The latter 
is currently leading to Ukrainian reconsideration of its foreign policy priorities. The specialists also added 
that in a short-term perspective Europe and Ukraine possess limited instruments to reduce energy 
dependence thereof. They called reverse gas supplies from the West to the East together with suspension of 
negotiations on construction of South Stream pipeline as forced political steps that have nothing in common 
with the solution of urgent problems. Meanwhile in medium- and long-term perspectives they single out 
several options for improving energy security in Europe and Ukraine as follows. 

1) Supply of liquefied natural gas from the United States and expanding imports of gas from Norway, 
Algeria and Qatar. But we should add here that Ukraine has no technologies for transferring or receiving 
liquefied natural gas. Thus, while Europe could gain American liquefied natural gas as an alternative upon 
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<http://usukrainianrelations.org/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=43> (2016, серпень, 
30) 

4 США і ЄС підтримали енергетичні реформи в Україні. Київський міжнародний енергетичний клуб. 
<http://www.qclub.org.ua/news/ssha-i-es-pidtrymaly-enerhetychni-reformy-v-ukrajini/> (2016, травень, 11) 

5 Заблоцький, В. США для України: партнер, патрон чи союзник? Defense Express <http://defence-
ua.com/index.php/statti/791-ssha-dlya-ukrayiny-partner-patron-chy-soyuznyk> (2016, August, 30) 
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its growing export capacity, Ukraine is to conduct appropriate restructuring of its pipelines and storage 
facilities. 

2) Increase in domestic production of gas in Ukraine that is really possible and requires innovation 
which is indispensable for unconventional gas production including gas from sea depth. 

3) Reduction of natural gas consumption by Ukraine and Europe via introduction of energy efficient 
technologies. In general, US experts recommend short-term financial support to Ukraine to solve energy 
problems but in a long run the country has to make efforts to encourage reforms in its gas sector that could 
put pressure on Russia and reduce European energy dependence1. 

A similar opinion is shared by V. Morelli, a representative of the US Congressional Research 
Service. He notes that energy sector is a significant factor in Ukrainian relationship with Russia and a 
driving force of Ukrainian economic growth. In order to avoid Russian manipulations via political weapons 
of energy supplies Ukraine is to drastically reduce overall energy consumption by means of increasing 
energy prices and reducing dependence on particularly Russian gas. The researcher adds that in a long-term 
perspective Ukraine should update a law on gas market and start importing gas from Azerbaijan and Central 
Asia via planned South energy corridor to Europe2. 

US researchers studying the problems of Ukrainian-US energy cooperation developed 
recommendations for Transatlantic community and Ukrainian government to overcome energy challenges 
and threat Ukraine, Europe and the USA because of exacerbation of Ukraine-Russia relationship. In 
particular, the representative of Atlantic Council’s Global Energy Center A. Aslund in his Securing 
Ukraine’s Energy Sector Issue Brief suggested that Ukrainian government is to improve energy security, 
energy efficiency and national prosperity, reduce corruption, strengthen public finances3. 

To this end it should commit the following steps: 
- Unification of energy prices that should be done by transferring their management to an 

independent body to avoid corruption practices and increase economic efficiency while preserving 
subsidies for one third of the poorest households; 

- Reorganization of markets of gas and electricity on the basis of laws regulating thereof that so far 
do not function to full extent; 

- Formation of an independent regulator of energy to replace the operating one which depends on 
decisions of Ukrainian President. It is recommended to review functions of an organ responsible for that 
and draw up an updated structure to independently control all energy-related natural monopolies (natural 
gas, electric power, pipeline companies, electric networks, heating utilities and railways) and serve as a 
mediator among the interests of producers, consumers and the state; 

- Support of transparency in gas prices by ensuring accuracy of measurements that will encourage 
energy saving and help increase energy efficiency level; 

- Stabilization of Ukrainian tax system for independent domestic and foreign producers of oil and gas 
together with reorganization of Land Code of Ukraine, allowing oil and gas companies to buy or lease 
farmlands; 

- Restructuration of National Joint Stock Company Naftogaz of Ukraine through unbundling 
(outlining independent subsidiaries for production and transportation of oil and gas) with further 
privatization of production companies. This recommendation is based on the need to ensure national 
security of Ukraine which also implies keeping state-owned export-oriented transport system, although 
private international management could be considered as a perspective alternative; 

- Improving corporate governance of state energy companies via qualified supervisory boards; 
- Reduction with further complete cessation of purchases of Russian gas with further replacement of 

supplies thereof by means of those rising from Europe; 
- Settlement of transit of Russian gas to Europe via separation of Ukrainian gas market from 

European. To this end National Joint Stock Company Naftogaz of Ukraine is to increase transit tariffs to 
market levels and Antimonopoly Committee of Ukraine is to impose a fine on Gazprom for violation of 
competition; 

                                                      
1 Chow, E., Ladislaw, S. Crisis in Ukraine: What role does energy play? Center for Strategic and International Studies 

<https://www.csis.org/analysis/crisis-ukraine-what-role-does-energy-play> 
2 Morelli, V.L. Ukraine: Current Issues and U.S. Policy. Congressional Research Service. 

<https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33460.pdf> 
3 Åslund, A. Securing Ukraine’s Energy Sector. Issue Brief. Atlantic Council’s Global Energy Center. 

<https://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Securing_Ukraine_s_Energy_Sector_web_0404.pdf> 
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- Termination of gas contract with Russia dated 19 January 2009 as it requires high-quality legal 
assessment. 

Priorities of Transatlantic Community’s cooperation (EU, the USA, IMF, the World Bank) with 
Ukraine, the researcher says, should address formation of conditions under which Ukraine would counteract 
unfair Russian business practices and implement internal reform of its energy sector. In particular, A. 
Aslund outlined the following recommendations for Transatlantic Community: 

- To assist Ukraine to purchase gas from different producers in order to eliminate geopolitical 
monopoly of Russia in this area; 

- To support Ukraine in case of Russian political pressure concerning gas transit through Ukrainian 
territory; 

- To prevent diminution of European energy security and loss of Ukrainian transit status in gas 
supply because of construction of Nord Stream-2 pipeline; 

- To explore Gazprom’s corruption practices in Europe to give them legal assessment; 
- To facilitate implementation of the Third Energy Package of EU in Ukraine to reform its national 

energy sector; 
- To support Ukraine in Arbitration Institute of Stockholm Chamber of Commerce, World Trade 

Organization and other international institutions in case of consideration by them of Ukraine-Russia gas or 
property claims1. 

Speaking of the prospects of Ukraine-US relations, we should underscore that the USA and EU will 
continue to deepen cooperation with Ukraine for the sake of progressive integration thereof into European 
energy market. They will help to reduce Ukrainian political, economic and energy dependence on Russia, 
support via political steps and financial means the reforms of Ukrainian energy sector to implement 
diversification of energy supplies to both Ukraine and the EU. Finally, an alternative plan to increase 
energy security of Ukraine is going to be developed. 
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CRITERIA TO DETERMINE PROVOCATION BY A 
PROSECUTOR BASED ON DECISIONS OF EUROPEAN COURT 
OF HUMAN RIGHTS 

The article discusses a new ground for acquittals in law enforcement and judicial activity, which 
is a provocation. The risks related to different legal thinking and law enforcement are absence of 
this  legal category  in  legislative acts and criteria of admissibility  to apply  this concept. For  this 
purpose the author conducted analysis of decisions of ECtHR, in which category of provocation 
had got a legal estimation.  
For  legal  using  of  methods  of  secret  agents,  it  is  suggested  to  take  for  basis  criteria  of 
admissibility  resulted  in  ECtHR  decisions.  As  an  example,  the  author  offers  own  vision  for 
diminishing  of  amount  of  circumstances  in  criminal  law  enforcement,  which  can  testify  the 
presence of provocation. For this purpose the author offers to form a report where a prosecutor 
will set forward grounds that can testifies a provocation after which a person commited a crime. 
Key words: prosecutor, provocation, terms, methods, evidence, positions, algorithm. 

В умовах реформування органів кримінальної юстиції та посилення протидії  злочинам, 
набуває поширення практика ухвалення судами виправдувальних вироків стосовно осіб, які 
притягуються до кримінальної відповідальності за збут наркотичних засобів, отримання 
неправомірної вигоди.  

Ухвалення виправдувальних вироків в даній категорії справ (збут наркотичних засобів), 
представниками судової гілки влади аргументується тим, що в даному випадку йдеться про 
врахування практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) спрямованої на боротьбу з такою 
дією правоохоронних органів, як – провокація особи на вчинення злочину з метою її  подальшого 
викриття1.  Актуальність цієї проблеми обґрунтовується й тим, що важливою та невід’ємною 
складовою процесу отримання доказів у вказаній категорії кримінальних правопорушень є контроль 
за вчиненням злочину.  Контроль за вчиненням злочину є серцевиною,  однією з найголовніших  як 
гласних так і негласних слідчих  (розшукових) дій навколо якої формуються інші дії під час 
розслідування вказаної категорій кримінальних правопорушень. Вирішальну роль в реалізації 
завдань контролю за вчиненням злочину та забезпеченню відсутності провокації у кримінальному 
провадженні відіграє прокурор. Виключно прокурор вправі прийняти рішення про проведення  цієї 
негласної слідчої (розшукової) дії (далі – НСРД). Саме на прокурора покладено, окрім загальних 
завдань, ще й спеціальний обов’язок: забезпечити  відсутність обставин, які б свідчили про 
провокування особи на вчинення  злочину з метою подальшого її викриття (ст.ст. 36, 271 КПК 
України).  Тільки прокурор має право на будь-якому етапі проведення контролю за вчиненням 
злочину заборони його здійснення або припинити подальше проведення.  У випадку проведення цієї 
НСРД у порядку ст. 250 КПК України, слідчий зобов’язаний невідкладно повідомити про це 
прокурора.  За змістом вказаних статей КПК України організаційно-розпорядче та процесуальне 
забезпечення проведення контролю за вчиненням злочину покладено на прокурора. Це ілюструє, що 
активна, цілеспрямована діяльність прокурора по виконанню спеціального обов’язку повинна бути 

                                                      
1 Виправдовуючи наркоторговців судді не хочуть, щоб правоохоронці займались провокацією. Антикор. 

<http://antikor.com.ua/articles/98714pravdovujuchi_narkotorgovtsiv_suddi>. 
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платформою (базисом) на якій має  формуватись  виявлення та документування відомостей про 
кримінальне правопорушення, за наявності достатніх підстав вважати, що готується вчинення або 
вчиняється тяжкий чи особливо тяжкий злочин.    

Водночас, навіть вдало замаскована досудовим слідством  провокація, тобто штучне 
створення джерела доказу вини особи щодо її протиправної діяльності, саме під час судового 
розгляду виявляється, як наслідок - виправдувальні вироки.  Безумовно, це призводить до звуження 
обсягу доказової бази сторони обвинувачення, утруднення побудови правової позиції, 
унеможливлюється своєчасне надання вказаній обставині всебічної, ґрунтовної  оцінки. Адже, 
отримані шляхом провокації докази  не можуть використовуватись у кримінальному провадженні,  
оскільки це є порушенням п. 1 ст. 6 Конвенції через недотримання  принципу справедливості, й у 
такому випадку у вчиненому осадовою особою діянні відсутній склад злочину.  

Гарантування права на справедливе здійснення правосуддя є однією з правових основ 
демократичного суспільства; ігнорування цього права не може виправдати поставлену мету 
(рішення від 17 січня 1970 року у справі «Делькур проти Бельгії»)1. 

На сьогодні до  дискусійних проблем, які активно обговорюються й мають важливе практичне 
значення належить відсутність правового визначення категорії „провокація”, (розуміння її 
юридичного змісту), ототожнення її з „імітацією”, „екпсериментацією”, в т.ч. й питання правової 
оцінки провокаційних дій спрямованих на схилення особи до вчинення злочину та відмежування їх 
від законних форм здійснення  контролю за вчиненням злочину, підстави й умови настання 
відповідальності за провокаційні дії. Адже, порушення допущені під час проведення контролю за 
вчиненням злочину, а саме наявність провокації не можуть бути виправлені за рахунок інших 
слідчих (розшукових) дій.  

У юриспруденції сформувалася традиція осмислення феномена „провокація” у вузькому 
організаційно-правовому контексті або ж крізь призму аналізу специфіки діяльності легендованої 
особи. Окремі аспекти елементів „провокації” розглядалися в працях В.Д. Берназа, А.В. Панової, 
М.А. Погорецького та ін. Водночас, ознайомлення з науковим та емпіричним доробком, в т.ч. з 
рішеннями ЄСПЛ, дає підстави стверджувати, що на сьогодні зберігається необхідність 
поглибленого дослідження «провокації».  

Метою статті є характеристика міжгалузевої категорії „провокація” та завдання прокурора під 
час організації контролю за вчиненням злочину.  

У ст. 17 Закон України «Про виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ» 
задекларовано обов’язок  суду застосовувати Конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело права. 
Конкретизацію  зазначеного (а власне й пояснення такого підходу) знаходимо у ч. 2 ст. 8 КПК 
України.  

В цьому контексті обґрунтованою є точка зору В.Г. Гончаренка, В.А. Колесника про те, що 
Конвенція і прецедентне право ЄСПЛ не повинні відокремлюватися, відриватися від врутрішньо-
правового контексту, а мають доповнювати і, у разі потреби конкретизувати його. Це дозволяє 
практично у будь-якій непевній, складній, спірній ситуації застосовувати норми КПК України  
відповідно до усталених європейських стандартів2  [3,  с. 504]. 

До рішень ЄСПЛ в яких неодноразово правовій оцінці піддавались дії осіб, в тому числі 
співробітників правоохоронних органів на предмет наявності в них ознак провокації належать такі:  

1) рішення ЄСПЛ від  4 листопада 2010 року у справі «Баннікова проти Російської Федерації» 
( проведення співробітниками органів федеральної служби ОРЗ у вигляді перевірочної закупки, яке 
призвело до вчинення громадянкою злочину, пов’язаного із незаконним збутом наркотичної 
речовини; 2)  рішення ЄСПЛ від 15 грудня 2015 року «Ваньян проти Російської Фендерації» 
(провокування співробітниками правоохоронних органів придбання особою наркотичних засобів та 
ґрунтування обвинувачення на доказах, отриманих під час міліцейської закупки, зокрема на 
показаннях анонімних інформаторів та співробітників міліції). 

У рішенні ЄСПЛ від 2 жовтня 2012 року «Вєсєлов, Золотухін М.Б. та Дружинін І.В. проти 
Російської Федерації» (працівники поліції не обмежилися пасивним розслідуванням протиправної 
діяльності  заявника (встановленням обставин можливого вчинення злочину з метою збору доказів 
за наявності на те підстав притягнення до відповідальності), а вплинули на нього, підбуривши до 

                                                      
1  Рішення Європейського суду з прав людини по справі справі «Делькур проти Бельгії». Міністерство 
юстиції України.  <https://minjust.gov.ua/ua>. 

2  Гончаренко, В.Г., Колесник, В.А. (2014). Кримінальне процесуальне право України. Київ, 504.  
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вчинення злочину)1. У рішення від 5 лютого 2008 року  в справі «Раманаускас проти Литви» Суд 
ухвалив, що використання особливих методів ведення слідства – зокрема, агентурних методів – не 
може саме по собі порушити право на справедливий розгляд. Ризик підбурювання з боку 
співробітників міліції, викликаний зазначеними методами, означає, що їхнє використання має бути 
строго регламентованим  (п. 51), тобто за наявності чітких обмежень і гарантій від зловживань. У 
цьому рішенні ЄСПЛ дав визначення підбурювання, а саме: «Підбурювання з боку поліції є там, де 
залучені посадові особи – співробітники служб безпеки або особи, що діють за їхнім 
розпорядженням – не обмежувані фактично необхідною пасивною слідчою діяльністю, а такі, що 
здійснюють такий вплив на особу, як підбурювання до вчинення злочину, що в іншому випадку не 
був би вчинений, з метою забезпечити докази й почати кримінальне переслідування…». Відповідно, 
національні органи влади й суди повинні були встановити, причини проведення операції, ступінь 
задіяності поліції в злочині й характер будь-якого підбурювання або тиску, якому піддавався 
заявник. Заявник повинен був мати у своєму розпорядженні можливість викласти свою справу з 
кожного з цих пунктів. Також, ЄСПЛ встановив, що заява підсудного про визнання провини 
стосовно інкримінованих злочинних діянь не звільняє суд першої інстанції від обов’язку розглядати 
заяви про підбурювання (п. 72)2. 

Найбільш показовим та значимим серед зазначених рішень, на нашу думку, є рішення ЄСПЛ 
за №44/1997/828/1034 від 9 червня 1998 року у справі «Тейшейро де Кастро проти Португалії (Case 
of Teixeira de Castro v. Portugal)» (винесення вироку засудженому за перевезення наркотиків, 
основаному на показах двох поліцейських, які спровокували його до вчинення злочину). За цим 
рішенням дії двох негласних працівників поліції, які придбали у заявника наркотики, були визнані 
такими, що спровокували кримінальну діяльність, яка за інших обставин могла б і не відбутися, 
через це їх дії вийшли за межі негласних агентів (п.п. 39,56). У цьому рішенні ЄСПЛ   провів межу 
між неналежними діями працівників поліції в ході контрольованої закупки та діями звичайних 
агентів, які діють під прикриттям з метою отримання доказів щодо вчинення особою злочину без 
активного підбурювання до його вчинення. Заборона підбурювання поширюється як на працівників 
поліції, так і на осіб, які діють за їх вказівкою. Так, перед проведенням контролю за вчиненням 
злочину працівники правоохоронних органів повинні: володіти достатнім обсягом інформації про 
причетність особи до вчинення злочину; вступати у злочин лише на етапі його підготовки або 
вчинення; поведінка агентів повинна бути пасивною3. 

Тому проведення заходів, пов’язаних, наприклад, із використанням негласних агентів, 
повинне супроводжуватися відповідними гарантіями.  

Перша стосується заходів, які вживаються безпосередньо на етапі здійснення контролю за 
вчиненням злочину (курсив –Авт. ). Конвенцією не заборонено використовувати на стадії 
попереднього розслідування такі джерела, як анонімні інформатори, якщо це виправдано 
характером злочину.  

Друга — це процесуальні гарантії на стадії розгляду справи у суді (інша справа- використання 
цих показань судом як підстави  для визнання винуватості курсив – Авт.). Однак використання 
надалі таких джерел інформації судом для обґрунтування обвинувального вироку  (або  як підстави  
для визнання винуватості  курсив- Авт)  буде правомірним тільки в тому разі, коли є належні й 
достатні гарантії недопущення зловживань, зокрема коли встановлена чітка та прозора процедура 
надання дозволу на застосування таких ОРЗ, їх здійснення та контролю за цими діями (рішення від 
26 жовтня 2006 року у справі «Худобін проти Росії», рішення від 6 вересня 1978 року у справі 
«Клаас та інші проти Німеччини»). У справі Малінінас (Malininas) ЄСПЛ відзначає, що ініціатива 
належить співробітникові поліції В., коли той уперше звернувся до заявника з питанням про те, де 
він може придбати заборонені наркотики. Потім заявниця сама запропонувала постачати їм 
наркотики. У ході операції заявникові запропонували значну грошову суму – 3000 дол. США – за 
поставку великої кількості наркотиків, що явно являє собою підбурювання до постачання товарів.  

Відтак, з позицій ЄСПЛ випливає, що в колі постійної уваги прокурорів під час розслідування 

                                                      
1 Рішення ЄСПЛ від 2 жовтня 2012 року «Вєсєлов, Золотухін М.Б. та Дружинін І.В. проти Російської 

Федерації». Міністерство юстиції України. <https://minjust.gov.ua/ua>. 
2 Рішення від 5 лютого 2008 року  в справі «Раманаускас проти Литви». Міністерство юстиції України.  

<https://minjust.gov.ua/ua>. 
3 Рішення ЄСПЛ за №44/1997/828/1034 від 9 червня 1998 року у справі «Тейшейро де Кастро проти Португалії 

(Case of Teixeira de Castro v. Portugal)». Міністерство юстиції України.  <https://minjust.gov.ua/ua>. 
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досліджуваної категорії кримінальних правопорушень має бути питання забезпечення відсутності 
обставин, які можуть свідчити про наявність ознак підбурювання, (провокації) особи до вчинення 
злочину з метою її викриття.   Тобто тягар доказування  відсутності  ознак «провокації» покладено 
на прокурора. 

У справі «Сепіл проти Туреччини» (Sepil v. Turkey, скарга № 17711/07) ЄСПЛ, по-перше, 
відмовився приймати в якості запропонованих турецькою владою доказів наявності підстав для 
проведення відносно заявника перевірочної закупівлі той факт, що раніше він вже притягувався до 
відповідальності за зберігання, використання та збут наркотичних засобів і на момент проведення 
негласного заходу відносно нього навіть малася постанова про взяття під варту у зв'язку з 
визнанням його вироком суду винним у використанні незаконних наркотичних засобів. ЄСПЛ 
прийняв таке рішення, оскільки все це стало відомо турецькій владі вже після затримання 

заявника за результатами проведеної відносно нього негласної операції і, відповідно, не могло 
бути покладено в основу прийняття рішення про її проведення. Слід відрізняти випадки засудження 
особи раніше за вчинення інших злочинів і ситуації, в яких мова йде про таку собі конкретну 
інформацію про причетність до скоєння даного злочину, яка ще не була покладена в основу будь-
якого звинувачення і якраз підлягає перевірці (criminal record). Ця інформація може бути підставою 
для формування перевірки розумної підозри (див. Постанови ЄСПЛ у справах «Худобін проти 
Росії» (Khudobin v . Russia , скарга N 59696/00) від 26 жовтня 2006 року (пункт 134), «Тейшейра де 
Кастро проти Португалії» (пункт 38), «V. проти Фінляндії » (пункти 63 і 70)) 1 

Для розуміння того чи мало місце порушення п. 1 ст. 6 Конвенції, зокрема для  відмежування 
провокації від допустимої поведінки правоохоронних органів ЄСПЛ виробив певні критерії, а саме: 
а) змістовний критерій (матеріальний аспект  курсив-Авт.); б) процесуальний критерій. При цьому 
під змістовним критерієм (матеріальним  аспектом  курсив- Авт.)  розуміється 
наявність/відсутність суттєвих змістовних ознак, притаманних провокації правоохоронних органів 
(тобто оцінити ситуацію на предмет наявності ознак підбурювання особи до вчинення злочину 
співробітниками правоохоронних органів курсив – Авт.), а під процесуальним – наявність у суду 
можливості перевірити відомості про ймовірну провокацію під час судового засідання із 
дотриманням принципів змагальності й рівності сторін,(в тому числі щоб  секретні агенти та інші 
свідки, які можуть дати показання з питань підбурювання, були заслухані в суді й піддані захистом 
перехресному допиту, або щонайменше були надані вагомі підстави, чому такі дії не були виконані 
курсив – Авт.). Розкриваючи змістовний критерій, Суд, відзначає, що  у кожному випадку необхідно 
встановити, чи знаходиться злочинне діяння в процесі вчинення на той момент, коли агент почав 
співпрацювати із міліцією. При цьому, відповідно до вимог ЄСПЛ, будь-яка інформація, що 
стосується наявного наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має змогу продемонструвати 
на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного 
заходу. По-друге, будь-яка інформація, отримана внаслідок негласної діяльності, має відповідати 
вимозі щодо того, що слідство має проводитись у пасивній манері. Стосовно процесуального 
критерію Суд визначив, що навіть зізнання у злочині, учиненому внаслідок провокації, не може 
нівелювати ні факт провокації, ні її наслідки та не звільняє суд від обов’язку перевірити відомості 
про провокацію2. 

Таким чином, провокація злочину в сенсі, в якому вона заборонена пунктом 1 статті 6 
Конвенції, має місце, 1) коли відсутні підстави для проведення відповідних заходів (немає 
об’єктивних  і достатніх даних, що вказують на можливість вчинення особою злочину курсив- 
Авт.), 2) коли співробітники правоохоронних органів не обмежуються пасивним 
розслідуванням (ЄСПЛ розглядає момент початку здійснення ними відповідного заходу, щоб 
визначити, «приєдналися» чи вони до злочину, який особа вже почала здійснювати без будь-якої 
участі з їхнього боку (чи своїми навмисними діями спровокували особу на вчинення такого злочину  
курсив-Авт.) 3) або національні суди нехтують зазначеними вище позитивними зобов'язаннями  
(у разі відсутності у сторони обвинувачення явних доказів того, що провокація по суті не мала 
місця, обов'язок розглянути заяву особи про здійснену відносно неї провокацію, встановити 
відповідні фактичні обставини справи і з'ясувати, вбачаються чи її ознаки, лягає на національний 

                                                      
1 Онищик, О. Контрольная закупка, як провокація, порушує права. Закон і бізнес. 

<http://zib.com.ua/ru/44405ontrolnaya_zakupka_kak_provokaciya_prestupleniya_narushaet_.html>  
2 Панова, А.В. (2015). Проблемні питання відмежування провокації вчинення злочину від негласної діяльності 

з його контролю у кримінальному провадження. Право і суспільство, 5-2 частина 2/ 2015,  225- 226.  
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суд курсив- Авт)1. 
До положень, що дозволяють кваліфікувати дії працівників правоохоронних органів як 

провокацію вчинення злочину, уважаємо за доцільне зарахувати такі: 1) мету, що полягає в 
заохоченні особи до вчинення злочину; 2) активну форму поведінки уповноваженої особи, що 
полягає у здійсненні впливу на особу, спонуканні до вчинення злочину; 3) відсутність схильності й 
бажання особи до вчинення злочину за наявності реальної можливості його вчинити; 4) наявність 
достатніх даних про те, що за відсутності ініціативної діяльності працівника правоохоронного 
органу або іншої особи, залученої до участі в такій дії, злочин не було б учинено2. Водночас, 
виходячи з того, що наявність провокації в діях правоохоронних органів виключає відповідальність 
особи за злочин, отримані в результаті провокації  докази забороняється використовувати. Тому 
потребує особливої уваги покладений на прокурора спеціальний обов’язок  на етапі прийняття 
остаточного рішення у кримінальному провадженні, зокрема перед направлення обвинувального 
акта до суду. Суть якого полягає  усунути або мінімізувати ризик появи під судового розгляду 
недопустимих доказів, зокрема підтвердження факту існування провокації на досудовому 
розслідуванні.  

На цьому етапі розслідування пропонуємо керуватись наступними  умовами допустимості 
провокації (які є основними) за позиціями ЄСПЛ:   

1) чи  був би вчинений злочин у такому разі, якби винний не був „спровокований” „схилений” 
на його вчинення працівниками правоохоронних органів або їхніми довіреними особами (агентом, 
заявником), тобто чи не викликала поведінка правоохоронців злочин (як свідчить практика у 
заздалегідь спланований „проект”  органу розслідування потрапляє психологічно нестійка людина 
під час збуту наркотичного засобу);  

2) чи немає об’єктивних відомостей про ведення особою злочинної діяльності ще до того 
моменту, як відносно неї було розпочато контроль за вчиненням злочину; 

3) чи мало місце підбурювання особи  до вчинення злочину; і якщо таке підбурювання, за 
твердженням особи, мало місце – з’ясувати причини початку проведення операції, ступінь і 
характер участі правоохоронців у розвитку події злочину та інтенсивність самої особи. Зокрема, 
характер і ступінь впливу працівників правоохоронного органу на розвиток події злочину й 
вирішення питання, чи відбулася б подія злочину без їх втручання, допоможуть з’ясувати наступні 
дані: дата та підстави початку операції; момент офіційного контакту заявника й працівників 
правоохоронного органу; наявність чи відсутність реальних мотивів зі сторони заявника розпочати 
за власної ініціативи відповідну діяльність; наявність об’єктивної потреби в отриманні особою, в 
інтересах якої пропонується неправомірна вигода, певних дій (бездіяльності) від службової особи; 
дата й підстави застосування негласних заходів тощо; 

4) встановити причини на підставі яких був проведений контроль за вчиненням злочину. ( не 
допускати внесення відомості до ЄРДР на підставі рапортів  в яких відсутнє певне посилання на 
шляхи отримання таких даних  До категорії достатніх підстав не належить агентурна інформація, 
пояснення інших наркозалежних осіб або інформація про попередні судимості особи.  Проводити 
оперативну закупку слід лише за наявності об’єктивної підозри у причетності особи до злочинної 
діяльності або схильності до вчинення злочинів, яка повинна ґрунтуватись на матеріалах перевірки, 
у тому числі  ОТЗ. Інформація про те, що особа мала намір вчинити злочин, має ретельно 
перевірятися. Прокурор має володіти документальним підтвердженням наявності достатньої 
інформації, отриманої в установленому законом порядку, яка потребує перевірки за допомогою 
НСРД. 

5) встановити наявність інших, крім результатів контролю за вчиненням злочину у формі 
оперативної закупки, спеціального слідчого експерименту, доказів причетності особи до вчинення 
злочину (Інформація, отримана від агентів поліції в результаті проведення оперативної закупівлі 
наркотиків, не повинна бути єдиним доказом, на якому будується обвинувальний вирок); 

6) чи відповідає негласна інформація вимозі, що слідство велось пасивно ( вступ у злочин 
лише на етапі його підготовки або вчинення, тобто агент має бути залучений в існуючу злочинну 
діяльність; поведінка агентів повинна бути пасивною, це має виключати будь-які дії, які можуть 

                                                      
1 Онищик, О. Контрольная закупка, як провокація, порушує права. Закон і бізнес. 

<http://zib.com.ua/ru/44405ontrolnaya_zakupka_kak_provokaciya_prestupleniya_narushaet_.html> 
2 Панова, А.В. (2015). Проблемні питання відмежування провокації вчинення злочину від негласної діяльності 

з його контролю у кримінальному провадження. Право і суспільство, 5-2 частина 2/ 2015, 227.  
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тлумачитися як здійснення тиску на заявника з метою вчинення ним злочину, наприклад, прояв 
ініціативи в контактах із заявником, повторні пропозиції, незважаючи на його початкову відмову, 
наполегливі нагадування, збільшення ціни вище середньої, обман, погрози, пропозицій нагород); 

7) з’ясувати  чи особа, яка займається збутом наркотичних засобів збувала їх іншим особам, 
окрім легендованої особи; 

8) з’ясувати чи  особа – агент (заявник) залежні від поліцейських (в якості осіб, що купують 
наркотичні засоби, використовується особа, яка допускає немедичне вживання наркотиків або 
працівники правоохоронних органів. Це створює передумови для обвинувачення стороною захисту 
органи слідства у провокації особи на вчинення злочину, а також надійність такого свідка тяжіє до 
нуля, хоча б з огляду на нестійку психіку наркоманів та їх залежність від органів, унеможливлення 
доставляння до суду і т.д.).  В даному випадку особливу увагу приділяти підставам залучення 
легендованої особи до контролю за вчиненням злочину.  Оскільки така особа, якщо вона була 
неодноразово судима, наркозалежна, стороною захисту легко доводиться, що ця особа є залежною 
від слідства.   Суди критично ставляться до такого, тому, що він  асоціює таку особу  зі стороною 
обвинувачення, тобто із державою.   

10) Аналіз поведінки агента. (Попереднього з ним провести інструктаж, що має і як робити і 
чого немає  робити). Щоб агент поводив себе коректно. Тобто, забезпечити перебування контролю 
за вчиненням злочину під наглядом правоохоронних органів, які в рамках закону моделюють 
правомірну поведінку заявника на забезпечення доказів протиправної поведінки підозрюваного, без  
будь-якого впливу на волю останнього. Визначальним фактор має бути поведінка заявника. 

11) чи мав місце судовий контроль за дотриманням прав та свобод особи для того, щоб докази 
відповідали критеріям належності, допустимості та достовірності.  

13) з’ясувати необхідність застосування відповідних технічних засобів у зв’язку із 
секретністю й складністю розслідування наявність/відсутність аудіо відеозапису (контраргумент на 
твердження сторони захисту про провокування обвинуваченого на вчинення злочину). 

14) підслідність учиненого злочину тій території, де велося слідство; 
Цей перелік не є вичерпним, але може слугувати певним алгоритмом дій правозастосовувача, 

коли постане питання про наявність провокації. Позитивна відповідь хоча б на одне з питань може 
закласти основу, що на волю підозрюваного чинився вплив з подальшим можливим визнанням 
порушення права на справедливий судовий розгляд з моменту розслідування злочину.  

На нашу думку, виходячи з принципу „єдиного прокурора” доцільно на етапі ознайомлення з 
матеріалами провадження діяти на випередження й складати повідомлення на  офіційному бланку із 
відповідною інформацією про відсутність ознак провокації. У повідомленні доцільно вказати вид 
контролю за вчиненням злочину, підстави та етап його застосування;  виконавців та їх дії. Це 
потрібно для стратегічного переконання суду і сторону захисту про відсутність провокації.  

Як слушно зауважує В.П. Котін, при провокації хабара оперативні працівники не мають 
підстав для проведення ОРЗ і, крім цього, вони проводять їх з порушенням вимог законодавства. У 
випадку правомірної ОРД правоохоронці тільки фіксують події і факти, а у випадку провокації 
хабара – ініціюють поведінку службових осіб та інших громадян1. Разом з тим, ЄСПЛ не визнав 
провокаційними дії правоохоронних органів у справі «Мілінііне проти Литви» (рішення від 24 
червня 2008 року). Зокрема, ЄСПЛ зазначив, що ініціатива в даній справі належала виключно 
приватній особі. З урахуванням того, що особа мала поліцейську підтримку, роблячи заявниці 
пропозицію про виплату значної суми, і була забезпечена технічними засобами для запису їхньої 
розмови. У рішенні в справі «Секейра проти Португалії» Суд зазначив, що поліція не вдалася до 
підбурювання. Якщо надана прокуратурою інформація не дає підстав для однозначного висновку, 
чи мало місце підбурювання заявника з боку правоохоронних органів, Суд повинен проаналізувати 
процедуру розгляду заяви про підбурювання у кожній конкретній справі, щоб переконатися, що 
національний суд належним чином дотримав прав на захист, зокрема права на змагальність та 
рівність сторін (див. рішення від 27 жовтня 2004 р. у справі «Едвардс та Льюіс проти Сполученого 
Королівства» [ВП], № 39647/98 та № 40461/98, пункти 46—48; рішення від 16 лютого 2000 р. у 
справі «Джаспер проти Сполученого Королівства», № 27052/95, пункти 50 та 58).  

Проведення правоохоронними органами імітації злочину за умови, що до початку такої 

                                                      
1 Котин, В.П. (1996). Провокация взятки (к проблеме совершенствования законодательства).  Государство и 
право,  № 2, 85. 
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імітації правоохоронні органи мали у своєму розпорядженні відомості, що дають розумні підстави 
припускати можливу злочинну діяльність зі сторони підозрюваного, наприклад, аудіо-записи 
розмов, знятих з каналів зв’язку третіх осіб, виключає порушення Конвенції (див. напр. рішення 
ЄСПЛ Єврофінаком проти Франції (Evrofinacom v. France, 2004), Банников проти Росії (Bannikov v. 
Russia, 2010). Так само, не має порушення статті 6 Конвенції й у випадку, якщо злочин відбувся за 
ініціативи самого підозрюваного без інтенсивного підбурювання і за пасивної участі агента 
правоохоронного органу (Люді проти Швейцарії (Ludi v. Switzerland, 1992), Мілініенє проти Литви 
(Miliniene v. Lithuania, 2008). 

Власне кажучи, сформовані й обов’язкові до застосування позиції ЄСПЛ формують  перед  
прокурором під час проведення досудового розслідування низку завдань. По-перше прокурор 
повинен здійснювати безперервний, суцільний нагляд спрямований на недопущення  ні зі сторони 
працівників правоохоронних органів, в тому числі й їх довірених осіб впливу на особу з метою 
схилення її до вчинення злочину. По – друге, прокурору для цього потрібно з’ясовувати чи 
дотримана процесуальна форма провадження процесуальних дій,  в тому числі, які реальної 
ставились завдання перед правоохоронними органами і чи співпадають вони із завданнями 
кримінального провадження, яка ціль (мета)  в дійсності переслідувалась  і на яку мету 
спрямовуване кримінальне провадження. 
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FEATURES OF LAWMAKING ACTIVITY OF THE PRESIDENT 
OF UKRAINE: QUESTIONS OF THEORY AND PRACTICE 

The article examines conceptual approaches to determination of  the President of Ukraine as a 
subject of  lawmaking.  The author points out  that  the main  feature of  lawmaking of Ukrainian 
President  is  the  need  in  more  strict  procedural  and  legal  regulation  of  such  activities  and 
legalization of its subjects, created by the President of Ukraine.  
It was  substantiated  that  problems  of  procedural  regulation  of  lawmaking  of  head  of  state  is 
important not only  in  the context of standardization, unification and typologization, but  in the 
context of efficiency of public administration by that processes in which the President of Ukraine 
is involved.  
The paper gives arguments  that problems of normativization of  lawmaking of head of  state  is 
directly connected with the need to develop common regulatory approach for such activities in 
the context of quality improvement.  It  is claimed that legalization of range of subjects that are 
created for lawmaking support of the head of state finds its solution in effective functioning of 
the system of advisory bodies and is directly related to determination of their legal status. 
Key words: president, head of state, President of Ukraine, lawmaking activity, lawmaking activity 
of a president, a subject of lawmaking. 

Постановка проблеми. Актуалізація нормопроектної діяльності Президента України 
насамперед детермінована його конституційно-правовим статусом. Бо визначення на 
конституційному рівні Президента України главою держави, що виступає від її імені, як гаранта 
державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав 
і свобод людини та громадянина (ст. 102 Конституції України)1, по-перше, у статусному контексті, 
визначає його важливе місце в системі органів держави; по-друге, в управлінському аспекті, вказує 
на його визначальну роль серед органів державної публічної влади; по-третє, у діяльнісному 
контексті, апріорі наділяє його широкою нормативно-законодавчою функціональністю; по-четверте, 
в розумінні його комунікативно-телеологічного призначення, характеризує його як відповідний 
центр, що генерує, ініціює, організує та контролює загальнонаціональний діалог між органами 
публічної влади держави щодо вирішення питань, що відносяться до його компетенційних 
повноважень; по-п’яте, в  контексті його правотворчих здібностей, детермінує його як важливого 
суб’єкта нормотворчості, а звідсіля й як суб’єкта нормопроектної діяльності.  

Разом з тим, нормопроектну діяльність Глави Української держави обґрунтовують й суттєві 
виклики ХХІ ст., що носять як позитивний характер –  зокрема революційний прорив у розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій, нові явища, що характеризують функціонування сучасної 
демократичної державності, такі як партисипативна демократія, «електронне врядування», 

                                                      
1 Конституція України 1996 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (1996, червень, 28). 



ISSN 2336‐5439   EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 3 Issue 5 2016 

 49

пріоритет прав людини над правами держави, що не тільки соціалізують, але й гостро ставлять 
питання про якість самої нормопроектної діяльності Президента, а також про більш активне 
залучення громадськості до процесу підготовки, розробки й ухвалення його нормативно-правових 
актів; так й негативний – функціонування державності в екстраординарних умовах гострої 
економічної і соціальної кризи, а також «гібридної війни» з Російською Федерацією та її спроб 
«обвалити» міжнародний правопорядок. 

Крім того, слід вказати на необхідність проведення широких економічних і політичних 
реформ, децентралізації повноважень публічної влади, з метою наближення до реалізації 
євроатлантичної перспективи держави (входження в Європейський Союз та членство в НАТО), в 
яких Президент виступає ініціатором. Все це не тільки накладає відповідний якісно-організаційний 
відбиток на нормопроектну діяльність Глави держави, а й робить її онтологічно, аксіологічно і 
праксеологічно важливою і визначальною в контексті подальшої побудови і зростання потенційних 
можливостей функціонування демократичної правової держави. 

Проте фактичний стан суспільних відносин в означеній галузі у нашій державі свідчить про 
недооцінку можливостей і використання потенціалу широкого кола організаційних і організаційно-
правових можливостей вдосконалення нормопроектної діяльності Президента України, включаючи 
й можливості її нормативного супроводження й забезпечення, а також підвищення її якості та 
транспарентності за рахунок залучення до її здійснення громадськості.  Звідсіля не тільки 
підвищується, а й об’єктивується необхідність глибоких наукових досліджень цієї сфери діяльності 
Глави Української держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблемних питань правового 
регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади, їх оптимального функціонування 
на сучасному етапі суспільного розвитку здійснювали фахівці у галузі адміністративного та 
конституційного права, теорії держави та права, серед яких слід відзначити праці В.Б. Авер’янова, 
С.С. Алексєєва, О.Ф. Андрійко, Г.В. Атаманчука, М.В. Баглая, М.О. Баймуратова, О.М. Бандурки, 
Д.М. Бахраха, Д.М. Белова, Ю.П. Битяка, С.Н. Братуся, М.М. Бурбики, Ю.О. Волошина, Л.К. 
Воронової, В.М. Гаращука, В.К. Гіжевського, Є.А. Гетьмана, І.П. Голосніченка, І.С. Гриценка, С.М. 
Гусарова, Є.В. Додіна, М. Дюверже, В.В. Зуй, Р.А. Калюжного, Девіда П. Каррі, С.В. Ківалова, Л.Т. 
Кривенко, В.В. Конопльова, В.В. Копєйчикова, В.О. Котюка, М.А. Крутоголова Є.В. Курінного, 
В.М. Марчука, О.М. Музичука, В.Я. Настюка, Л.В. Ніколаєву, Н.Р. Нижник, В.І. Олефіра, 
Л.А.Окунькова, М.П. Орзіх, О.В. Петришина, В.П. Пєткова, В.М. Поповича, Н.Ю. Пришви, П.М. 
Рабіновича, Н.О. Сахарова, С.Г. Серьогіної, О.Ф. Скакун, О.В. Совгирі, С.Г. Стеценка, В.П. Чабана, 
В.О. Шамрая, В.М. Шаповала, О.О. Шевченка, Ю.С. Шемшученка, І.М. Шопіної та інших. Однак, 
незважаючи на значну кількість наукових праць, опублікованих останніми роками, проблематика 
вирішення проблем правового регулювання нормопроектної діяльності Президента України 
залишається актуальною, бо, з одного боку, фактично існує відсутність комплексних наукових 
досліджень з цієї проблематики – наявні наукові розвідки з цього питання, що були зроблені Я. 
Берназюком, Ю. Волошиним, Г. Задорожною, В. Нестеровичем, О. Скрипнюком, В. Федоренком та 
ін. в останні роки, тільки загострюють її наукову актуальність, але, на жаль, не вирішують 
комплексно існуючі проблеми. З іншого боку, актуальність та важливість наукового дослідження із 
зазначеного питання в умовах проведення конституційної, адміністративної реформи та 
децентралізації повноважень органів публічної влади – об’єктивно зростає. Тому метою цієї статті 
є дослідження теоретичних і практичних питань і особливостей нормопроектної діяльності 
Президента України в контексті підвищення її якісного потенціалу. 

Виклад основного матеріалу. Насамперед, слід зазначити великий і широкий обсяг 
нормопроектної діяльності Глави держави, що детермінований обсягом його нормотворчості. А це, в 
свою чергу, обумовлено тим, що Президент України є ключовою посадовою особою в державі, що 
не дивлячись на те, що він не входить до системи «розподілу влад» має конституційно-нормативні 
можливості досить ефективно впливати на інші гілки єдиної державної влади – законодавчу, 
виконавчу і судову. Більш того, він не тільки може ефективно та оперативно впливати на них, але й 
в стратегічному плані він «повязує» взаємодію зазначених гілок влади між собою і спрямовує їх 
діяльність на досягнення відповідного соціального результату. Крім того, Глава держави виступає 
як суб’єкт законодавчої ініціативи (ст. 93 Конституції України), що  дає йому реальну змогу 
надавати могутній «нормативний вплив» не тільки на формування законодавчої бази держави, 
згідно зі ст. 92 Конституції України, а й здійснювати її суттєве реформування в контексті загальної 
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філософії та інструментального реформування  держави і соціуму. Звідсіля можна наголосити на 
тому, що переважну більшість своїх конституційних функцій і повноважень Президент України 
реалізує здійснюючи нормопроектну та нормотворчу діяльність. Навіть визначені українськими 
правознавцями установчі, нормотворчі, правозастосовні, контрольні, інтерпретаційні форми, а 
також форми здійснення зовнішньополітичної діяльності Президента України1, не заперечують 
очевидність їх здійснення, насамперед через відповідну юридичну діяльність, яка, як ми вважаємо, 
обов’язково включає до себе організаційну, в тому числі й технологічну (нормопроектну 
діяльність). 

Наприклад, відносно установчої форми діяльності Президента, яку Г.В. Задорожна іменує 
установчою компетенцією глави держави, слід зазначити, що її треба розуміти як встановлені і 
гарантовані конституційним законодавством його права та обов’язки, які знаходять об’єктивізацію в 
юридично значимих формах його дискреційної чи погоджувальної діяльності щодо утворення, 
реорганізації, злиття, ліквідації, затвердження структури державних та консультативних, дорадчих, 
допоміжних органів і служб, визначення їх чисельності й мережі, а також вчинення дій щодо 
фізичних осіб, пов’язаних з призначенням, переведенням їх на посаду чи звільненням з посади, 
заповненням вакансії або надання згоди на вчинення наведених вище дій іншими уповноваженими 
суб’єктами2. Таким чином, дійсно актуалізується і рефлексується нормотворча, в тому числі й 
нормопроектна діяльність глави держави.  

Контрольну форму діяльності Президента України, яку Г.В. Задорожна називає компетенцією 
глави держави, становить комплексна система заходів впливу на підконтрольних суб’єктів, що 
спрямовані на дотримання верховенства права і режиму законності в державі. Вона обґрунтовує, що 
необхідною умовою повноцінного конституційного контролю, суб’єктом якого виступає глава 
держави, є конституційно встановлений і гарантований поділ державної влади3, хоча таке 
твердження є спірним, бо теоретично, глава держави знаходиться поза межами системи розподілу 
влад на її незалежні гілки, але функціонально такий висновок має право на існування, виходячи з 
реальної діяльності глави держави. 

Визначаючи контрольну компетенцію глави держави, Г.В. Задорожна тлумачить її як його 
права та обов’язки, форми і методи їх реалізації у сфері здійснення нагляду та перевірки діяльності 
законодавчо визначених суб’єктів публічної влади, зокрема органів державної влади, їх посадових 
осіб тощо. Вона стверджує, що специфіка, доцільність і правова логічність здійснення контролю, 
суб’єктом якого є глава держави, зумовлені його конституційно-правовим статусом як гаранта 
дотримання загальновизнаних конституційний цінностей і надбань держави, закріплених у 
конституції і законах держави 4. Тут, ми вважаємо, що вказаний дослідник явно виходить за межи 
теорії розподілу влад, бо фактично визнає тотальний контроль глави держави за всіма суб’єктами 
публічної влади. Хоча в контексті дослідження, що проводиться, це об’єктивує та актуалізує його 
нормотворчу і нормопроектну діяльність. 

Тут праксеологічний інтерес представляє виокремлення принципів контролю, суб’єктом якого 
є глава держави. На думку вказаного вище дослідника, такі принципи необхідно розуміти як 
виокремленні наукою, практикою і конституційним законодавством у формі термінологічних 
словосполучень узагальнені змістовні установки, які визначають політичні, правові, організаційні, 
процесуальні та інші правила-вимоги щодо форм, меж здійснення главою держави контролю 
стосовно визначеного законодавством кола суб’єктів публічних правовідносин5. Вважаємо такий 

                                                      
1 Литвак, О.М., Рибалко, Н.О. (2010). Правова природа інституту президентства. Київ: АТІКА, 80. 
2 Задорожна, Г.В. (2016). Конституційно-правовий статус глави держави в Україні та зарубіжних країнах: 
порівняльний аналіз. Автореф. дис… д.ю.н. Спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне 
право. Київ, 28. 

3 Задорожна, Г.В. (2016) Конституційно-правовий статус глави держави в Україні та зарубіжних країнах: 
порівняльний аналіз. Автореф. дис… д.ю.н. Спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне 
право. Київ, 29. 

4 Задорожна, Г.В. (2016), Конституційно-правовий статус глави держави в Україні та зарубіжних країнах: 
порівняльний аналіз. Автореф. дис… д.ю.н. Спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне 
право. Київ, 29. 

5 Задорожна, Г.В. (2016). Конституційно-правовий статус глави держави в Україні та зарубіжних країнах: 
порівняльний аналіз. Автореф. дис… д.ю.н. Спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне 
право. Київ, 29. 
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підхід також є вельми продуктивним для дослідження, що нами проводиться. Бо, фактично, 
розроблення відповідних термінологічних сполучень з метою створення змістовних установок, які 
визначають політичні, правові, організаційні, процесуальні та інші правила-вимоги щодо форм, меж 
здійснення главою держави контролю – і є відповідними діями, що напряму відносяться до 
нормопроектної діяльності Президента України. 

Це однозначно підкреслюється виокремленням таких основних форм контрольної компетенції 
глави держави як: скасування актів уряду, інших органів виконавчої влади; накладення вето на 
рішення уряду; право на отримання інформації, що кореспондує конституційному обов’язку інших 
державних органів, їх посадових осіб надати її; дострокове припинення повноважень парламенту; 
накладення вето на закони, прийняті парламентом; право звернення глави держави до суду; 
дострокове припинення повноважень уряду. Все це вимагає свого логічного та змістовного 
обґрунтування, отже й здійснення нормопроектної діяльності1. 

Виходячи з викладеного вище, можна стверджувати, що характерною особливістю 
нормопроектної діяльності Президента України є її досить висока процесуалізація, тобто здійснення 
її у відповідних організаційних і організаційно-правових формах на основі нормотворчої діяльності, 
форми і стадійну характеристику якої можна роздивитись, аналізуючи відповідні положення як 
Конституції України, так й нормативно-правові акти самого глави держави.  

На доктринальну думку В.Л. Федоренка, нормотворча діяльність Президента України, що 
виступає видом юридичної діяльності глави держави і суб’єктів, уповноважених здійснювати 
нормопроектне забезпечення його діяльності, є системою логічно послідовних і взаємопов’язаних 
між собою стадій2. Звідсіля можна стверджувати, що: а) нормопроектна діяльність глави держави, 
що є складовим елементом його нормотворчої діяльності, є видом юридичної діяльності 
(нормотворчий критерій діяльності Президента України. – Авт.); б) нормотворча діяльність глави 
держави містить в собі нормопроектну діяльність суб’єктів, що є уповноважені здійснювати 
профільне забезпечення його діяльності (допоміжний критерій в нормотворчій діяльності 
Президента України. – Авт.); в) нормопроектна діяльність глави держави є однією з стадій його 
нормотворчої діяльності (нормопроектний критерій нормотворчої діяльності Президента України. – 
Авт.); г)  нормопроектна діяльність глави держави є однією з стадій нормотворчої діяльності 
суб’єктів, уповноважених здійснювати нормопроектне забезпечення його діяльності (суб’єктно-
допоміжний критерій нормотворчої діяльності Президента України. – Авт.); г’) нормотворча 
діяльність Президента України є системою логічно послідовних і взаємопов’язаних між собою 
стадій (стадійний критерій нормотворчої діяльності Президента України. – Авт.). 

Етимологічний зміст поняття «стадія» (від грец. – stadion, англ. – stade; нім. – Stadium) дає нам 
її розуміння як частини розвитку чогось, що відрізняється специфічними особливостями3 або як 
періоду, що виділяється в тривалому, діючому процесі та має власні внутрішні зв’язки4. 

Одним з найпростіших поділів стадій нормотворчої діяльності, який характерний для всіх 
суб’єктів нормотворчості та використовується в адміністративному праві і процесі як праві 
управління, є виокремлення стадії підготовки проекту акта (саме нормопроектування. – Авт.), 
прийняття рішення, доведення актів до виконавців (опублікування, розсилка, ознайомлення під 
розписку тощо)5. 

На доктринальну думку В.С. Ковальського та І.П. Козінцева, нормотворчий процес також 
складається з трьох стадій: формування волевиявлення (юридичний мотив) та обґрунтування 
потреби волевиявлення; нормативно-технічне формулювання цієї волі у вигляді визначеного 
стереотипу (масштабу, напряму, моделі) правової поведінки (стадія нормопроектування. – Авт.); 
надання визначеному стереотипу юридичних властивостей6.  

                                                      
1 Задорожна, Г.В. (2016). Конституційно-правовий статус глави держави в Україні та зарубіжних країнах: 
порівняльний аналіз. Автореф. дис… д.ю.н. Спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне 
право. Київ, 30. 

2 Скрипнюк, О.В., Федоренко, В.Л., Барабаш, Ю.Г. (2011). Нормотворча діяльність Президента України та її 
нормопроектне забезпечення. Київ: НАДУ, 66. 

3 Стадия. Википедия. Свободная энциклопедия. <http://ru.wikipedia.org/wiki /%D1%F2%E0%E4%E8%FF> 
4 Стадия. Электронный словарь. < http://vslovare.ru/slovo /sotziologicheskiij-slovar/stadija 
5 Коломієць, Т.О. (2009). Адміністративне судочинство. Київ, Істина, 48. 
6 Ковальський, В.С., Козинцев, І.П. (2005) Правотворчість: теоретичні та логічні засади. Київ: Юрінком 

Інтер, 15. 
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Таким чином, можна стверджувати, що нормопроектна (законопроектна) діяльність 
Президента України є обов’язковою та іманентною стадією його нормотворчості (законотворчості), 
нормотворчої діяльності. 

Наступною проблемою в здійсненні нормопроектної діяльності Президента України, а також 
одночасно й її особливістю є нормативізація такої діяльності. 

Саме в контексті такого підходу  слід звернути увагу на положення Конституції України, що 
закріплюють не тільки принципіальні підходи до організації нормопроектної діяльності глави 
держави, а й засади її об’єктно-предметного складу та процесуальні особливості її здійснення (ст.ст. 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 85, 92, 93, 94, 102, 106, 107, 108, 111, 112, 113 та 
ін.) та їх інтерпретацію у профільному аспекті. 

Відносно нормативно-правових актів Президента України в профільній сфері, слід звернути 
увагу на Указ Президента України від 30.03.1995 р. № 270/95 «Про затвердження Положення про 
порядок роботи з законопроектами та іншими документами, що вносяться Президентом України на 
розгляд Верховної Ради України»1, Указ Президента України від 15.11.2006 р. № 970 «Про 
Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України»2, Указ 
Президента України від 26.11.2003 р. № 1348 «Про поліпшення організації законопроектної                      
діяльності»3, Розпорядження Президента України від 30 травня 1997 р. № 221/97–рп «Про порядок 
проведення експертизи і підготовки на підпис Президентові України законів України»4 та інші. 

Необхідно зазначити, що наведені нормативно-правові акти Президента України в профільній 
сфері містять відповідні норми, що регулюють різні аспекти його нормопроектної (законопроектної) 
діяльності. Крім того, вони в деякій мірі є суперечливими в контексті побудови горизонтально-
вертикальних зв’язків між суб’єктами забезпечення такої діяльності. Але до цих пір є відсутнім 
єдиний нормативно-правовий акт, який би включав в собі правові норми, що регулюють 
нормотворчу (законотворчу) діяльність глави держави, включаючи, звичайно, й його нормопроектну 
(законопроектну) діяльність, та у якому вони були б викладені у логічній послідовності та 
відповідно до стадійної (стадійно-етапної) характеристики такої профільної діяльності. Тому 
прийняття такого акту або на рівні єдиного законодавчого акту про нормативно-правові акти, або в 
рамках окремого Регламенту про нормотворчу діяльність глави держави, залишається не тільки 
актуальним, але й об’єктивізується і рефлексується, завдяки розширенню задач Президента України 
щодо реформування держави і суспільства.  

Наступною особливістю нормопроектної діяльності Президента України є досить широке 
коло суб’єктів забезпечення такої діяльності правовий статус яких в цьому процесі є або 
неврегульованим або досить спірним.  

Визначаючи основні напрями розвитку нормопроектного забезпечення діяльності Президента 
України, дослідник В.В. Шутович акцентує увагу на низці проблем, що потребують вирішення, а 
саме:  

а) на відсутності чіткого розмежування за визначеними напрямами підготовки проектів 
нормативно-правових актів між відповідними консультативними, дорадчими органами;  

б) на недосконалості системи координації та планування нормопроектного забезпечення 
діяльності Президента України, що призводить до дублювання повноважень зазначених суб’єктів; 

в) на відсутності чіткого визначення правового статусу консультативних, дорадчих органів5. 
Більш того, він вважає, що дослідження у зазначеній галузі має створити методологічну 

                                                      
1 Про затвердження Положення про порядок роботи з законопроектами та іншими документами, що 
вносяться Президентом України на розгляд Верховної Ради України 1995 (Президент України) Офіційний 
сайт Президента України. < http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270/95 

2 Про Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України 2006 (Президент 
України). Офіційний сайт Президента України < http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/970/2006          

3 Про поліпшення організації законопроектної діяльності 2003 (Президент України). Офіційний сайт 
Президента України. < http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1348/2003 

4 Про порядок проведення експертизи і підготовки на підпис Президентові України законів України 1997 
(Президент України). Офіційний сайт Президента України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/221/97-
%D1%80%D0%BF> 

5 Шутович, В.В. (2009). Місце і роль консультативних, дорадчих органів у системі нормопроектного 
забезпечення діяльності Президента України: проблеми теорії та практики. Стратегічні пріоритети, 
№3(12), 74. 
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основу систематизації та узгодження діяльності консультативних, дорадчих органів, які здійснюють 
нормопроектне забезпечення діяльності Президента України, сприяти визначенню їх правового 
статусу1. 

Дійсно, виходячи з тих конституційних повноважень, якими наділений Президент України, 
стає не тільки зрозумілим,  а й об’єктивно детермінованим,  що існуючий обсяг його 
нормопроектної діяльності передбачає наявність складної багаторівневої та розгалуженої системи 
відповідних суб’єктів, які здійснюють нормопроектне забезпечення діяльності Президента України. 
По-перше, це веде до виникнення широкого кола таких суб’єктів і обґрунтовує полісуб’єктність 
такої системи (фактор полісуб’єктності. – Авт.). По-друге, це базується на телеологічній домінанті в 
діяльності таких суб’єктів, що складають у своїй сукупності відповідну систему – тобто їх 
мегазадачею є саме здійснення нормопроектного забезпечення діяльності Президента України 
(телеологічний фактор. – Авт.). По-третє, функціонування такої системи зумовлене високим рівнем 
відповідальності перед суспільством, яка покладається на Президента України під час здійснення 
ним нормопроектної діяльності (фактор суттєвої соціалізації. – Авт.). Звідсіля випливає наступне – 
у-четвертих, діяльність суб’єктів, що здійснюють нормопроектне забезпечення діяльності 
Президента України, повинна бути високопрофесійною (фактор професіоналізації. – Авт.). 
Сукупність наведених факторів «визиває до життя», об’єктивує  п’ятий, основний фактор – фактор 
нормативізації, тобто такий фактор, що відображає правовий статус суб’єктів, що здійснюють 
нормопроектне забезпечення діяльності Президента України. Саме цей фактор дає змогу не тільки 
наочно бачити, але й планувати, передбачати діяльність таких органів, виходячи з сукупності їх 
прав і обов’язків та їх місця в допоміжному апараті глави держави, а також визначати їх 
координаційні, субординаційні, реординаційні зв’язки, що виникають між ними в процесі 
профільної діяльності, з метою унеможливлення виникнення між ними конфліктів у предметно-
об’єктній сфері та отримання позитивного мультиплікативного ефекту. 

Саме така відповідальність має заповнювати і всі ланки відповідної системи суб’єктів, адже 
саме вони покликані здійснювати складний і у підсумку системний комплекс дій нормопроектного 
характеру, що включають правове, наукове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне, 
організаційне та інше забезпечення діяльності Президента України для ефективного виконання ним 
своїх конституційних повноважень. 

Зазначимо, що такий підхід є не тільки доцільним, а й оптимально функціональним і 
нормативно обґрунтованим. На підтримку подібного твердження можна застосувати п. 28 ч. 1 статті 
106 Конституції України, яким передбачено право Президента України створювати консультативні, 
дорадчі та інші допоміжні органи і служби для здійснення своїх повноважень. 

Визначаючи правову природу таких суб’єктів слід насамперед зазначити, що вони:  
а) не належать до системи органів державної влади, звідсіля 
б) оскільки будь-який орган державної влади діє від імені держави, наділяється нею державно-

владними повноваженнями, що матеріалізуються у формі рішень, обов’язкових для виконання всіма 
членами суспільства – вони не володіють відповідною владною компетенцією, не видають 
нормативно-правові акти, що є обов’язковими для виконання; 

в) такі суб’єкти виконують тільки допоміжну функцію для глави держави, фактично 
забезпечуючи виконання ним своїх повноважень; 

г) для цього вони повинні мати свій правовий статус, що визначає місце та роль 
консультативних, дорадчих органів у структурі суб’єктів нормопроектного забезпечення діяльності 
Президента України;  

г’) у інституційному аспекті правовий статус допоміжних органів, що діють при Президентові 
України, визначається формою держави (формою державного правління та устрою), а також видом 
політичного режиму, оскільки саме з цим можна пов’язати компетенцію та відповідні повноваження 
глави держави у співвідношенні з діяльністю зазначених органів – демократична правова 
державність у такому структурованому розумінні об’єктивно сприяє суттєвому зростанню кількості 
таких допоміжних органів та в інверсійному контексті об’єктивує їх якісне зростання, тобто 
підвищення ефективності їх діяльності. 

На думку А.М. Осавелюка, сьогодні виділяють три основні групи допоміжних органів: 
                                                      

1 Шутович, В.В. (2009). Місце і роль консультативних, дорадчих органів у системі нормопроектного 
забезпечення діяльності Президента України: проблеми теорії та практики. Стратегічні пріоритети, 
№3(12), 74. 
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1) які мають забезпечити персональний статус Глави держави; 
2) які представляють главу держави назовні, тобто формують імідж глави держави; 
3) які координують діяльність інших державних структур1. 
Однак при цьому питання правового статусу консультативних, дорадчих органів є 

недостатньо врегульованими. В цьому контексті продуктивним, на наш погляд, є  запропонований 
Н. Г. Плахотнюк та В. І. Мельниченком спосіб вирішення означеного питання. Вони пропонують  
упорядкування діяльності цих органів, що може бути здійснено шляхом поділу їх на три категорії. 
Ми ж вбачаємо, що крім того, це буде сприяти й орієнтації у визначенні їх відповідного правового 
статусу. Таким чином, пропонується визначити: 

1) Постійно діючі консультативно-дорадчі органи, утворення яких обумовлюється нормами 
про відповідне повноваження Президента України (помилування, громадянство, нагородження 
тощо). Специфікою таких органів повинно стати обов’язкове (один раз на квартал) проведення 
засідань з підготовкою на розгляд Президента відповідних висновків. 

2) Консультативно-дорадчі органи, що утворюються для вирішення певних завдань, що 
виникають перед Українською державою і Президентом України як її Главою. Ця категорія 
консультативно-дорадчих органів, виходячи з їх завдань, стане найбільш багаточисельною, оскільки 
значною мірою, підставою їх утворення стане суб’єктивне бачення Глави держави потреби у таких 
органах. Специфікою цих органів має стати їх невтручання у здійснення урядової політики. Їх 
основна роль повинна полягати у координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з 
метою підготовки Президентові України пропозицій щодо напрямів розвитку держави. 

3) Консультативно-дорадчі органи, утворювані для надання консультацій Президентові 
України у випадку виникнення надзвичайних ситуацій в державі. Їх діяльність за своїм характером 
має нагадувати діяльність Урядових комісій, а тому термін, на який вони утворюються, повинен 
бути недовгим. З метою розмежування питань, вирішуваних Урядовими комісіями і подібними за 
своїм характером комісіями при главі держави, діяльність останніх має бути спрямована на 
здійснення Президентом України функцій гаранта2. 

У контексті дослідження, що проводиться, перша група консультативно-дорадчих органів має 
постійний характер функціонування та здійснюватиме нормопроектування щодо відповідних 
функцій глави держави, тому їх правовий статус повинен бути детально розробленим та містити 
відповідні положення щодо нормативізації та процесуалізації їх діяльності. 

Нормопроектна діяльність консультативно-дорадчих органів, що відносяться до другої групи 
та утворюються для вирішення певних завдань глави держави, буде носити відносно хаотичний 
характер, бо, по-перше, їх виникнення детерміновано особистим розсудом Президента України; по-
друге, вони створюються на відповідний хронологічний строк, що обумовлений як виконанням 
відповідного завдання, так й знову ж особистим розсудом глави держави. Тому їх правовий статус 
доцільно врегулювати на основі Типового положення щодо таких органів, що також буде містити 
відповідні положення щодо нормативізації та процесуалізації їх діяльності, але й визначати 
відповідні питання їх зносин з консультативно-дорадчими органами першої і третьої груп в 
контексті взаємодії та підпорядкування. 

Нормопроектна діяльність консультативно-дорадчих органів третьої групи, що утворюються 
для надання консультацій Президентові України у випадку виникнення надзвичайних ситуацій в 
державі, є не тільки об’єктивно надзвичайно важливою, але й такою, що потребує акумулювання 
всіх організаційних та організаційно-правових зусиль інституту глави держави. Тому це надає 
високі вимоги до кадрового складу, в тому числі й керівного, таких органів – бо такою діяльністю 
там повинні займатися не тільки висококваліфіковані спеціалісти, а насамперед спеціалісти у 
вузьких і специфічних сферах державного управління профільної спрямованості, що можуть 
моделювати і пропонувати комплексні рішення в сфері державного управління в екстраординарних 
умовах функціонування державності (природні, техногенні, воєнні тощо). Звідсіля правовий статус 
консультативно-дорадчих органів третьої групи доцільно врегулювати на основі Типового 
положення з обов’язковою вказівкою щодо: а) створення і функціонування таких органів, причому у 
хронологічній ретроспективі та перспективі; б) примірного переліку надзвичайних ситуацій в 

                                                      
1 Осавелюк, А.М. (1998) Вспомогательные государственные органы зарубежных стран: конституционно–
правовой аспект. Москва: Юристъ, 87-96. 

2 Плахотнюк, Н.Г., Мельніченко, В.І. (2004). Інститут президентства в Україні: становлення та розвиток. 
Київ: Вид. дім «Максимус», 137. 
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державі, коли такі органи створюються автоматично; в) примірного переліку нормопроектних 
документів, відносно видової характеристики надзвичайних ситуацій в державі, коли такі документи 
повинні бути розроблені у коротких часових межах; г) системи можливої і необхідної 
комунікативної взаємодії не тільки між консультативно-дорадчими органами цієї групи, а й інших 
груп, а також між ними і постійно діючими органами, що забезпечують функціонування інституту 
глави держави, а також з урядовими органами і Парламентом (система взаємодії і підпорядкування. 
– Авт.); г’) визначення основних організаційних і організаційно-правових форм співробітництва між 
вказаними вище суб’єктами, з метою якісного і ефективного забезпечення нормопроектної 
діяльності глави держави; д) визначення відповідних прав і обов’язків, що фактично буде 
формувати у них в умовах надзвичайних ситуацій деякі компетенційні повноваження.  

Вважаємо, що такий комплексний підхід до нормативізації діяльності консультативно-
дорадчих органів, що створюються главою держави для забезпечення його нормопроектної 
діяльності, повинен будуватися на основі відповідних принципових засад. 

По-перше, враховуючи те, що діяльність яка здійснюється такими консультативними, 
дорадчими органами є конституційно-легальним способом реалізації Президентом України своїх 
завдань, функцій і повноважень, покладених на нього Конституцією України, вона повинна бути 
легалізованою в комплексному законодавчому акті, що регулює правовий статус глави держави. 

По-друге, діяльність таких консультативно-дорадчих органів, і насамперед їх нормопроектна 
діяльність, повинна стати одним з важливих напрямків державної правової політики, що 
забезпечить високу ефективність та якість нормопроектної діяльності Президента України 

По-третє, для цього діяльність таких консультативно-дорадчих органів, і насамперед їх 
нормопроектна діяльність, повинна здійснюватись на основі вироблених правовою теорією і 
закріплених у законодавстві й практиці принципів науковості, демократизму, законності, 
системності, компаративізму тощо. 

По-четверте, функціонування системи таких консультативно-дорадчих органів повинно 
будуватись на основі розроблення методологічної основи для логічно-функціональної 
систематизації та логістично-оптимального узгодження діяльності всіх уповноважених суб’єктів 
нормопроектного забезпечення діяльності Президента України. 

По-п’яте, ефективне функціонування системи консультативно-дорадчих органів, що 
створюються главою держави для забезпечення його нормопроектної діяльності, є напряму 
пов’язаним з  визначенням їх правового статусу.  

Висновки. Дослідження теоретичних і практичних питань особливостей нормопроектної 
діяльності Президента України дало змогу зробити наступні висновки: 

- основні особливості нормопроектної діяльності Президента України містяться в необхідності 
процесуалізації і нормативізації такої діяльності, а також у легалізації кола суб’єктів такої 
діяльності, що створюються Президентом України; 

- проблематика процесуалізації нормопроектної діяльності глави держави має велике значення 
не тільки в контексті її стандартизації, уніфікації, типізації, а й в контексті ефективності державного 
управління тими державно-правовими процесами, в яких задіяний інститут Президента України; 

- проблематика нормативізації  нормопроектної діяльності глави держави напряму є 
пов’язаною з необхідністю розробки загальних нормативних підходів для здійснення такої 
діяльності в контексті її якісного підвищення; 

- проблематика легалізації кола суб’єктів, що створюються для нормопроектного забезпечення  
діяльності глави держави, знаходить своє розв’язання в ефективному функціонуванні системи 
консультативно-дорадчих органів і є напряму пов’язаним з  визначенням їх правового статусу.  
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ADMINISTRATIVE LAW REGULATION OF CREATION  
OF POSTS AND DESIGNATION OF OFFICIAL POWERS  
IN LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES 

Administrative  law  regulates  creation  of  posts  and  designation  of  official  powers  in  local  self‐
government  at  different  levels  of  regulation  with  varying  degrees  of  detail.  There  are  three 
groups of posts in the system of local self‐government: 
‐ posts of mayor, head of  regional  council,  etc.,  the existence and scope of official powers  for 
which are provided by law; 
‐ posts of deputy mayor, deputy chairman of regional council, etc., the existence and mechanism 
of creation for which are provided by law, while official powers are designated at the discretion 
of local self‐government authorities and officials; 
‐ all other posts for which the law provides only general framework for creation and designation 
of  official  powers while  such  creation  and  designation  are  exercised  at  the  discretion  of  local 
self‐government authorities and officials. 
The diversity of these groups allows recommending introduction of new forms of regulation of 
these issues, including the statutes of local communities, in national administrative law practice. 
Key words: posts, creation of posts, designation of official powers, local self‐government, service 
in local self‐government bodies 

Організаційно-правові аспекти публічної служби тривалий час є предметом уваги дослідників 
адміністративного права1. При цьому більшою мірою увага приділяється державній службі, а 
питання служби в органах місцевого самоврядування висвітлюються переважною мірою в 
загальному контексті2 або у порівнянні з відповідними категоріями державної служби3. 

Одним з важливих організаційних чинників служби в органах місцевого самоврядування 
виступає створення (заснування) посад та визначення посадових повноважень. 

Можна відзначити, що історичний досвід свідчить про різні підходи до вирішення відповідних 
питань. Наприклад, при формуванні органів місцевого урядування в Середні Віки в європейських 
містах соціальна ієрархія суспільства відтворювалася ієрархією як виборчого корпусу, так і посад. 
Разом з тим, як зазначають дослідники, комуни в своїх хартіях встановлювали доволі жорсткі 
правила виборів, визначаючи посади, на які не могли претендувати ті чи інші категорії мешканців; 
суміщення посад не допускалося, що забезпечувало чітке окреслення статусу посад та посадових 
повноважень; не допускалося заміщення певних посад родичами4. 

І номенклатура посад, і чисельність управлінського апарату комуни всюди неоднакові. Посади 

                                                      
1 Бедний, О. І. (2002). Організаційно-правові основи служби в органах місцевого самоврядування в Україні: 

Дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Одеса; Старилов, Ю. Н. (1996). Служебное право. Москва: 
Издательство БЕК.; Ківалов, С. В., Біла-Тіунова, Л. Р. (2009). Публічна служба в Україні. Одеса: Фенікс. 

2 Старилов, Ю. Н. (1996) Служебное право. Москва: Издательство БЕК. 
3 Ківалов, С. В., Біла-Тіунова, Л. Р. (2009). Публічна служба в Україні. - Одеса: Фенікс. 
4 Графский, В. Г., Ефремова, Н. Н., Карпец, В. И. (1995). Институты самоуправления: историко-правовое 
исследование – Москва: Наука, 69. 
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оплачувалися з фінансів комуни або безпосередньо цехами, якщо в здійсненні відповідних функцій 
цехи були безпосередньо зацікавлені. 

Не можна характеризувати та аналізувати створення посад та визначення посадових 
повноважень, не звернувшись до визначення та аналізу поняття "посада". Посада виступає 
первісним елементом будь-якої управлінської організації, основою для формування служби. Це 
поняття відбиває частину публічної влади, що передається тій особі, яка заміщує посаду. Особа, яка 
займає публічну посаду, має керуватися особливими публічними інтересами, повинна служити 
всьому суспільству, бути вірною народу, який є джерелом влади, що здійснюється державними 
органами та органами місцевого самоврядування. 

Подвійність відносин службовця, який займає посаду, полягає у тому, що, з одного боку, він 
зобов'язаний здійснювати публічні функції, покладені на цю посаду, а, з другого боку, він 
користується правами, необхідними для здійснення цих функцій, які надає йому ця посада. 
Здійснення посадових повноважень має обмежувати суб'єктивність, що є необхідною передумовою 
для виконання публічно-управлінським апаратом свого головного завдання - сприяння реалізації 
прав та свобод людини і громадянина. 

Посада не може бути засобом задоволення особистих інтересів службовців, наприклад їх 
вимог по оплаті праці. Існуюча правова регламентація здійснення посадових повноважень створює 
умови для неможливості їх використання службовцем з метою неправомірного збільшення власних 
доходів. Посада - це не прибуткове місце, яке покликане насамперед сприяти зростанню 
матеріального благополуччя особи, яка її займає. Матеріальне та соціальне забезпечення, 
гарантоване державою публічним службовцям, є наслідком, а не метою посади. 

Поняття «посада в органах місцевого самоврядування» не міститься в чинному законодавстві, 
визначено тільки які посади наявні в органах місцевого самоврядування1. Вчені відзначають, що у 
наукових дослідженнях минулих років ця проблема не мала особливої значущості, оскільки 
науковці розглядали цю категорію та її зміст у зв’язку з іншими категоріями служби (наприклад, 
при визначенні правового статусу службовців)2. 

В науковій літературі відносно поняття «посада» та його змісту дискусій немає. Вчені-юристи 
розуміють посаду як найпростіший елемент управлінської організації (органу), як первісну та 
основну клітинку організаційної структури. Враховуючи, що за своїми характеристиками посада в 
органах місцевого самоврядування подібна до державної посади, наведемо визначення, яке 
дослідниками вважається класичним. «Державно-службова посада – це частина організаційної 
структури державного органу (організації), відокремлена та закріплена в офіційних документах 
(штатах, схемах посадових окладів тощо), з відповідною частиною компетенції держоргану 
(організації), що надається особі – державному службовцю з метою її практичного здійснення»3. 

Внутрішня структура будь-якого органу являє собою сукупність різних по своєму характеру, 
значенню та рівню посад, що включені до затвердженого штату посад. Посада в органах місцевого 
самоврядування - це заснована у встановленому порядку органом або посадовою особою місцевого 
самоврядування первісна структурна одиниця органу місцевого самоврядування (або його апарату), 
яка містить зміст та обсяг завдань, функцій та повноважень особи, яка її займає, та утримується за 
рахунок коштів місцевого бюджету. 

Таким чином, посада характеризується наступними ознаками: 1) є частиною організаційної 
структури органу; 2) включає в себе частину компетенції органу, встановлену в правових актах. З 
організаційної точки зору посада являє собою певну структурну одиницю, що знаходиться в системі 
публічної служби. В цьому сенсі посада є незалежною від службовця, тобто від особи, яка її займає. 
З функціональної точки зору посада визначає коло завдань та функцій, які підлягають виконанню 
особою, яка її займає, з метою реалізації завдань та функцій відповідного органу. З правової точки 
зору поняття «посада» використовується також традиційно для визначення порядку встановлення 
статусу посади та включення до нього певних елементів. В цьому тлумаченні посада є центральним 
поняттям публічної служби. 

Термін «посада» має ще одне значення: в фінансовому плані це також бюджетний пост. Всі 
посади в органах місцевого самоврядування мають враховуватися в місцевих бюджетах: заробітна 

                                                      
1 Закон про службу в органах місцевого самоврядування 2001 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2493-14> (2016, серпень, 25). 

2 Старилов, Ю. Н. (1996) Служебное право. Москва: Издательство БЕК, 106. 
3 Манохин, В. М. (1966) Советская государственная служба. Москва: Юридическая литература, 72. 
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плата службовців, які ці посади займають, матеріальне та технічне забезпечення посад, 
встановлення та зміна чисельності посад в органах місцевого самоврядування має великий вплив на 
формування видаткової частини місцевих бюджетів. 

Формування посад потребує знання та дотримання певних правил. Наприклад, таких, як: 
погодження обов’язків, повноважень та відповідальності; відповідність обсягу діяльності фізичним 
можливостям людини; важливість та детальність доручених завдань (проблем); співрозмірність 
стимулів та санкцій; можливість самовиявлення та підвищення професійного рівня; спеціалізація та 
автоматичне заміщення відсутнього; забезпеченість інформацією та знаряддями праці; координація 
посадових функцій за вертикаллю та за горизонталлю та інші. 

Чинне законодавство питання створення посад та визначення посадових повноважень в 
органах місцевого самоврядування регулює фрагментарно і, на наш погляд, недостатньо повно. 
Виходячи з рівня та повноти адміністративно-правової регламентації цих питань посади в органах 
місцевого самоврядування можна умовно поділити на три групи. 

Перша група включає посади, існування яких та коло повноважень передбачені безпосередньо 
законодавством. Ці посади не можна ліквідувати (скоротити) за волевиявленням населення, за 
рішенням державного органу або органу місцевого самоврядування. До цієї групи відносяться 
посади сільського, селищного, міського голови, старости села, селища в об'єднаній територіальній 
громаді, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови обласної, районної, районної в місті 
ради. 

Основні повноваження за цими посадами, які мають найважливіше значення для реалізації 
відповідних публічних інтересів, закріплюються в законодавстві. Так, наприклад, староста села, 
селища в об'єднаній територіальній громаді, відповідно до Закону "Про місцеве самоврядування в 
Україні": 

1) представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, 
міської ради; 

2) сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого 
самоврядування; 

3) бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування 
програм, що реалізуються на території відповідного села, селища; 

4) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань 
діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів сільської, селищної, міської 
ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб; 

5) здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту, яке затверджується 
сільською, селищною, міською радою об'єднаної територіальної громади1. 

Необхідно зазначити, що законодавче визначення основних повноважень за посадами, 
зазначеними вище, не виключає можливості розширення їх обсягу, наприклад, при затвердженні 
Положення про старосту або у випадку прийняття сільською, селищною, міською радою рішення 
про розмежування повноважень між її виконавчими органами та сільським, селищним, міським 
головою в межах повноважень, наданих Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" 
виконавчим органам сільських, селищних, міських рад. 

До посад другої групи відносяться посади, існування та механізм створення (заснування) яких 
передбачено законодавством, а коло повноважень та механізм їх закріплення законодавчо не 
визначено. Це стосується посад заступників сільського, селищного, міського голови, голови 
районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, заступника голови 
обласної, районної, районної у місті ради. 

Сільська, селищна, міська рада утворює виконавчий комітет ради, визначає з урахуванням 
пропозицій відповідно сільського, селищного, міського голови його кількісний склад, тобто 
загальну чисельність посад у цьому органі. При цьому, обов'язково створюються посади заступників 
(заступника) сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та 
керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету (виняток становлять сільські ради, які 
можуть не створювати посаду секретаря виконавчого комітету). 

                                                      
1 Закон про місцеве самоврядування в Україні 1997 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80> (2016, серпень, 25). 
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На жаль, законодавство не містить не тільки кола повноважень цих посад, а й визначення 
суб'єкту та механізму його закріплення. Таким чином, наприклад, щодо заступників сільського, 
селищного, міського голови повноваження можуть визначатися як відповідною радою, яка створює 
відповідні посади, так і сільським, селищним, міським головою, а також власне виконавчим 
комітетом ради, членом якого вони є. До цих повноважень можуть відноситися, зокрема 
повноваження: 

1) щодо загального керівництва, координації та контролю діяльності виконавчих органів 
відповідної ради, як правило, за галузевим спрямуванням - житлово-комунальне господарство, 
містобудування та землекористування, соціально-культурне будівництво тощо; 

2) щодо координації взаємодії виконавчих органів ради (включаючи виконавчий комітет в 
цілому) з підприємствами, установами, організаціями відповідної галузевої спрямованості 
незалежно від форм власності; 

3) щодо координації та контролю за діяльністю підприємств, установ та організацій 
комунальної власності відповідної галузевої спрямованості. 

Зарубіжна практика свідчить про можливість регулювання статусу виборних та деяких 
призначуваних посадових осіб місцевого управління (самоврядування) місцевими статутами. Так, 
наприклад, Статут графства Шелбі (Shelby County Charter) (штат Теннессі, США) передбачає, що 
обов'язки шерифа графства (county sheriff) включають, не обмежуючись нижчезазначеним, 
утримання в'язниць графства, забезпечення безпеки будівель та приміщень судів, патрулювання, 
виконання рішень у цивільних та кримінальних справах тощо1. 

Третя група посад в органах місцевого самоврядування включає ті з них, щодо яких 
законодавством певним чином передбачено механізм їх створення (заснування), але не передбачено 
суб'єкти та механізм визначення посадових повноважень. Ця група включається більшість посад, на 
яких здійснюється служба в органах місцевого самоврядування: посади керівників та інших 
службовців виконавчих органів (крім виконавчих комітетів) та апаратів сільських, селищних, 
міських, районних у містах рад та посади службовців виконавчих апаратів обласних та районних 
рад. 

Сільські, селищні, міські ради за пропозиціями сільських, селищних, міських голів 
затверджують структуру виконавчих органів ради, загальну чисельність апарату ради та її 
виконавчих органів. При цьому законодавче визначення поняття "структура" виконавчих органів 
ради відсутнє. Як свідчить вітчизняна практика, функції ради в цих питаннях обмежуються 
затвердженням переліку власних виконавчих органів, які цією ж радою створюються (інколи - з 
зазначенням структурних підрозділів) та загальної кількості посад в них (інколи - кількості посад в 
окремих виконавчих органах ради). 

Законодавче врегулювання питання створення (заснування) посад у виконавчих органах 
сільських, селищних, міських, районних у містах рад, яке набуває форми затвердження штатів, 
містить певну неузгодженість. З одного боку, повноваження будь-якого органу або посадової особи 
місцевого самоврядування щодо затвердження штатів виконавчих органів ради не передбачено. З 
іншого боку, сільський, селищний, міський голова вносить на розгляд ради пропозиції щодо 
структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради. 

Вітчизняна практика свідчить про затвердження чисельності посад, наприклад, в окремих 
виконавчих органах міської ради, відповідною радою або її виконавчим комітетом з подальшим 
створенням (заснуванням) конкретних посад шляхом затвердження їх найменувань (штатів, 
штатного розпису) виконавчих органів, які не мають статусу юридичної особи, головою або його 
заступником з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем ради, виконавчих органів, які 
мають статус юридичної особи, - керівниками цих органів. Перед затвердженням штатні розписи 
виконавчих органів погоджуються керівником місцевого органу управління фінансами. 

Законодавча регламентація порядку визначення посадових повноважень керівників та 
службовців виконавчих органів сільських, селищних, міських рад відсутня. Практика свідчить, що 
ці повноваження знаходять своє відображення в локальних нормативно-правових актах органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування. Для посад керівників виконавчих органів сільських, 
селищних, міських рад - це положення про відповідні виконавчі органи, які затверджуються 

                                                      
1 Shelby County Charter. Approved on August 2, 1984, effective September 1, 1986. 

<http://www.shelbycountytn.gov/DocumentCenter/Home/View/1063> (2016, серпень, 25). 
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сільськими, селищними, міськими радами; для посад керівників структурних підрозділів виконавчих 
органів - положення про відповідні структурні підрозділи, які затверджуються керівниками 
відповідних органів або їх структурних підрозділів. При цьому, наявність будь-яких типових 
професійно-кваліфікаційних характеристик (профілів) посад, як передбачено законодавством про 
державну службу, для посад службовців органів місцевого самоврядування не передбачено. 

Обласні, районні ради за пропозиціями їх голів затверджують структуру та чисельність 
виконавчого апарату ради. Як зазначають дослідники, виконавчий апарат сприяє здійсненню 
відповідною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами 
виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування1. При цьому 
законодавче визначення поняття "структура" виконавчого апарату ради відсутнє, що спричиняє, на 
думку Б. М. Свирського, низку проблем, оскільки якщо структуру виконавчого апарату співставити 
зі стратегічними функціями, які випливають зі змісту Закону "Про місцеве самоврядування в 
Україні", то питання чисельності не мають належного відображення, що у свою чергу прямо 
впливає на витрати з утримання апарату2. Як свідчить вітчизняна практика, функції ради в цих 
питаннях обмежуються затвердженням переліку структурних підрозділів виконавчого апарату та 
загальної кількості посад в них. 

Законодавче врегулювання питання створення (заснування) посад у виконавчих апаратах 
обласних, районних рад  відсутнє. Вітчизняна практика свідчить про створення таких посад шляхом 
затвердження їх найменувань (штатів, штатного розпису) у виконавчому апараті головою 
відповідної обласної, районної ради. 

Закріплення в законодавстві порядку визначення посадових повноважень службовців 
виконавчих апаратів обласних, районних рад на цей час відсутнє. Практика свідчить, що ці 
повноваження знаходять своє відображення в локальних нормативно-правових актах посадових осіб 
місцевого самоврядування. Для посад керівників структурних підрозділів виконавчих апаратів - це 
положення про відповідні структурні підрозділи, які затверджуються головою обласної, районної 
ради; для інших посад службовців - посадові інструкції, які затверджуються головою відповідної 
ради або керівниками відповідних структурних підрозділів. 

Наведене свідчить про наявність певних прогалин у адміністративно-правовому регулюванні 
створення (заснування) посад та визначення посадових повноважень в органах місцевого 
самоврядування. Фахівці Національної академії державного управління при Президентові України 
(В. М. Вакуленко) вважають, що додаткове регулювання, з урахуванням історичних та місцевих 
традицій служби, повинно забезпечуватися статутами територіальної громади та нормативно-
правовими актами органів місцевого самоврядування3. Погоджуючись з цим, зазначимо, що 
різноманітність зазначених вище груп посад дозволяє, з огляду на вітчизняний та зарубіжний досвід, 
рекомендувати залучати нові додаткові форми регламентації цих питань у національну 
адміністративно-правову практику. 

References 
1. Bednyi, O. I. (2002). Organizatsiyno-pravovi osnovy sluzhby v organah mistsevogo samovryaduvannya v 
Ukrayini: Dys. kand. yuryd. nauk. 12.00.07 [Organizational and legal foundations of service in local self-government 
bodies in Ukraine: Thesis for PhD degree in law]. Odesa [in Ukrainian]. 
2. Bilenchuk, P. D., Kravchenko, V. V., Pidmogyl’nyi, M. V. (2000) Mistseve samovryaduvannya v Ukrayini 
(munitsipal’ne pravo) [Local self-government in Ukraine (municipal law)]. Кyiv: Atika [in Ukrainian]. 
3. Grafskiy, V. G., Yefremova, N. N., Karpets, V. I. (1995). Instituty samoupravleniya: istoriko-pravovoye 
issledovaniye [Institutions of self-government: historical legal research].  Moscow: Nauka [in Russian]. 
4. Kivalov, S. V., Bila-Tiunova, L. R. (2009). Publichna sluzhba v Ukrayini [Public service in Ukraine]. Odesa: 
Feniks [in Ukrainian]. 
5. Manohin, V. М. (1966) Sovetskaya gosudarstvennaya sluzhba [Soviet state service]. Moscow: Yuridicheskaya 
literature[Legal literature] [in Russian]. 

                                                      
1 Біленчук П. Д., Кравченко В. В., Підмогильний М. В. (2000). Місцеве самоврядування в Україні 

(муніципальне право). Київ: Атіка, 34. 
2 Свирский Б. М. (2001). Государственное строительство и местное самоуправление в Украине. Харьков: 

Эспада, 272. 
3 Вакуленко В. М. (2000). Концептуальні аспекти правового регулювання муніципальної служби (служби в 

органах місцевого самоврядування) // Управління сучасним містом: науково-інформаційний бюлетень. № 4, 
68. 



ISSN 2336‐5439   EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 

 62 

6. Shelby County Charter. Approved on August 2, 1984, effective September 1, 1986. 
<http://www.shelbycountytn.gov/DocumentCenter/Home/View/1063> [in English]. 
7. Starilov, Yu. N. (1996). Sluzhebnoye pravo [Service law]. Moscow: Izdatel’stvo BEK [in Russian]. 
8. Svirskyi, B. M. (2001). Gosudarstvennoye stroitel’stvo i mestnoye samoupravleniye v Ukrayine [State power 
framework and local self-government in Ukraine]. Kharkiv: Espada [in Russian]. 
9. Vakulenko, V. M. (2000). Kontseptual’ni aspekty pravovogo regulyuvannya munistypal’noyi slyzhby (sluzhby v 
organah mistsevogo samovryaduvannya) [Conceptual aspects of legal regulation of municipal service (service in local 
self-government bodies)] Upravlinnya suchasnym mistom: naukovo-informatsiynyi byulleten’ [Management of modern 
city: scientific information bulletin]. No 4. 64-69 [in Ukrainian]. 
10. Zakon pro mistseve samovryaduvannya v Ukrayini 1997 [Law on local self-government in Ukraine] (Verkhovna 
Rada of Ukraine). Official website of Verkhovna Rada of Ukraine. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-
%D0%B2%D1%80> [in Ukrainian]. 
11. Zakon pro sluzhbu v organah mistsevoho samovryaduvannya 2001 (Verkhovna Rada of Ukraine). Official 
website of Verkhovna Rada of Ukraine. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2493-14> [in Ukrainian]. 



ISSN 2336‐5439   EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 3 Issue 5 2016 

 63

POLITICAL INSTITUTIONS AND PROCESSES 

Дмитро Ягунов, юрист, MSSc in Criminal Justice  
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MANAGERIALISM IN REFORMING THE PENITENTIARY 
SYSTEM OF UKRAINE: SOME CONCLUSIONS  
ABOUT CURRENT MODULATION OF PENALITY  

The article is focused on the penitentiary and probation reform in Ukraine after abolition of the 
State Penitentiary Service of Ukraine that took place in May 2016.  
The main idea of the paper is that the prison reform is being implemented without clear strategy 
and without well‐defined targets and indicators.  
Unfortunately,  the  team of  reformers  failed  in defining  the priorities of  the penal  reform. The 
team  of  reformers  had  not  taken  into  account  criminological  and  sociological  factors  that 
influenced the reform. 
Summarizing  ideas  mentioned  below,  we  can  present  the  following  principles  of  public 
administration of the penal system of Ukraine in the context of the penitentiary reform 2016: 
1. Short‐term goals (tactics instead of strategies). 
2.  Ignorance  of  sociological  and  criminological  component  (priority  was  given  to  formal 
indicators and formal calculations). 
3. Extreme populist economic dominant in the implementation of reform. 
4.  Lack  of  transparency  in  shaping  even  tactical  tasks  related  to  reform  of  the  penitentiary 
system. 
5.  Lack  of  criminological  and  sociological  forecasts  and  tactical  intelligence  in  the  process  of 
reforming. 
6.  Ignorance of practical  experience,  the natural  social  laws,  international  standards, practices 
and subcultural factors. 
7. Lack of support of reforms by practical officers. 
8.  Unknown  principles  of  the  "staff  renewal"  (obvious  messages  of  corruption  in  the 
competitions for positions in the newly created "Prison" Departments of the Ministry of Justice). 
Key  words:  prison  reform  in  Ukraine,  managerialism,  the  prison  system  of  Ukraine,  prison 
service, indicators of prison reform. 

Пенітенціарна реформа 2016 року викликала значний резонанс в Україні серед практиків, 
експертів та вчених. Навіть сьогодні тривають гарячі дискусії щодо спрямованості та доцільності 
такої реформи. 

З цього приводу маємо власну думку, яка полягає в наступному.  
Передусім ще раз мусимо наголосити на тезі, що за роки свого існування вітчизняна 

пенітенціарна система не довела своєї достатньої результативності, не продемонструвала бажаної 
економічності, а також не забезпечила ту фінансову та операційну прозорість, яку суспільство 
очікувало та вимагало від цієї системи.  

Те, що українська в’язниця потребувала реформ, було очевидним. Проте пенітенціарна 
«реформа», яка відбулася, аж ніяк не може називатися реформою, адже реформа не може бути 
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непрофесійною, таємною, непрозорою та законспірованою. Реформа не може відбуватися за 
яскравими кольоровими картинками без чіткої стратегії та кримінологічного обґрунтування. 
Реформа не може супроводжуватися корупційними скандалами в процесі проголошеного оновлення 
кадрового потенціалу пенітенціарної служби. Реформа не може не мати конкретних та чітких 
індикаторів успіхів в процесі реформування. 

Ця пенітенціарна реформа нагадує ситуацію, коли ви прийшли додому і побачили, що ваша 
домашня кицька подряпала шпалери, причому подряпала так, що не можна не помічати цього.  

Шпалери не були новими, та й ремонт робили ви давно, проте у Ваші плани (включаючи 
фінансові) аж ніяк не входив ремонт квартири. 

Звичайно, почати «виховувати» кицьку – не найкраща альтернатива, бо вже пізно та й, 
здається, не гуманно.  

Тим не менш, вихід з цієї ситуацію знайти можна.  
Або купити шпалери та зробити ремонт у кімнаті.  
Або жити з такими шпалерами до нового ремонту і кожного року своїм гостям з 

натренованою посмішкою розповідати як ви любите свою кицьку.  
Після такого ліричного відступу, визначимося з наступним: реформа була потрібна. Вже давно 

треба було дивитися вперед у напрямку реформування. Проте ностальгія за погонами, 
генеральськими званнями, шевронами, широченними планками орденів, аксельбантами та 
незрозумілими пенітенціарними перемогами генералів від пенітенціарії «часів очаківських» є більш 
ніж недоречною. Якщо будуть гроші та час, будемо клеїти нові шпалери. Якщо ні, то будемо ще з 
більшим ентузіазмом любити свою кицьку, але водночас слідкувати, щоб не постраждали шпалери і 
в іншій кімнаті. 

Треба рухатися вперед та продовжувати реформування, тим більше, що, цитуючи 
авторитетного Мішеля Фуко, «реформа в’язниці» – це лише запрограмована частина того 
дисциплінарного проекту, який має утопічну назву «виправна в’язниця».  

Повернемося до українських реалій. 
Пенітенціарна реформа 2016 року, як засвідчив час, виявилася стрімкою та неочікуваною, не 

зважаючи на те, що до цього кожного року Урядом, Міністерством юстиції та Державною 
пенітенціарною службою приймалися численні реформаторські концепції та стратегії, які сьогодні 
вже ніхто, мабуть і не згадає. 

Коротко характеризуючи поточний стан вітчизняної пенітенціарної реформи зразка 2016 року, 
треба відзначити наступне: 

1. Початок пенітенціарної реформи, так само, як її подальша реалізація, були та залишаються 
непрозорими та вкрай завуальованими. Не зважаючи на участь представників Міністерства юстиції 
в поодиноких публічних заходах та проведення начебто відкритих конкурсів, які мали за мету 
забезпечити наявність «нових людей в системі», все одно реформаторський процес переважно має 
характер засідань таємної законспірованої організації.  

Як приклад можна навести проект Закону «Про пенітенціарну систему», який, на думку 
Міністерства юстиції, чомусь навіть «не потребував громадського обговорення».  

Скандали з конкурсами на відповідні посади у новостворених «пенітенціарних» 
департаментах Міністерства юстиції України, які начебто оновити систему, що більш переконливо 
довели те, що «оновлення» має гіркий присмак корупції і потребує ґрунтовної перевірки з 
використанням кримінально-процесуальних інструментів.  

2. Реформа розпочалася та реалізується без будь-якої кримінологічно та соціологічно 
обґрунтованої концепції з чітко проголошеними та коректно визначеними пріоритетами. Те, що 
було презентовано Міністерством юстиції як концептуальна платформа, не може претендувати на 
ані на чіткість, ані на коректність.  

3. Пенітенціарна реформа почала стрімко розбудовуватися під гаслами пенального 
менеджеріалізму, хоч, напевне, Міністерство юстиції навіть про це і не здогадується.  

Дуже узагальнено цю ідею можна представити наступним чином.  
Традиційна пенітенціарна бюрократія є занадто незграбною для вирішення витончених 

реформаторських завдань. Традиційна пенітенціарна бюрократія не може оперативно реагувати на 
виклики сьогодення (особливо якщо до усіх представників традиційної пенітенціарної бюрократії 
системно прикріплювався ярлик «катів» та «корупціонерів»). На користь цієї тези свідчить те, що 
«появу нових людей в системі» було визначено як один з пріоритетів нової пенітенціарної політики 
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(більше про це скажемо далі).  
4. Ми можемо констатувати суттєву однобічність пенітенціарної реформи, що проявилося у 

вельми декларативному, поверховому й відірваному від реалій заповненні лише реабілітаційної 
складової в пенітенціарій системі. Такі складові як внутрішня безпека, убезпечення суспільства від 
злочинності та стримування від вчинення злочинів були залишені поза увагою. Так само як і сама 
реабілітаційна складова кримінально-виконавчої діяльності мало що отримала від такого 
«реформування».  

Можна нагадати, що за останні декілька місяців у пенітенціарних установах сталося стільки ж 
надзвичайних заходів, скільки, можливо за останні десять років (якщо не більше). Міністерство 
юстиції приховало від громадськості випадки конфліктів та заворушень у пенітенціарних установах. 
Вже оприлюднені офіційні позиції Прем’єр-міністра, Генерального прокурора та Міністра 
внутрішніх справ щодо стрімкого зростання злочинності в країні. Навколо «Закону Савченко» 
ведуться палкі дискусії щодо обмеження його застосування щодо осіб, які вчинили тяжкі та 
особливо тяжкі злочини, які, здається, скоро набудуть свого завершення з відповідними наслідками.  

Все це можна і потрібно було передбачити ще до початку реформи, чого зроблено не було. 
5. Ми можемо констатувати відсутність прогнозування при визначенні пріоритетів 

пенітенціарної реформи та реалізації поставлених завдань.  
На цьому ми детально зупинялися у попередній нашій статті, тому варто навести лише 

декілька прикладів: 
- пріоритет у тотальному закритті «зайвих» (як на думку керівництва Міністерства юстиції) 

пенітенціарних установ не супроводжувався навіть мінімальним кримінологічним прогнозом щодо 
зростання рівня злочинності та, відповідно, можливого зростання в’язничного та пробаційного 
«населення» в Україні у найближчій перспективі;  

- вирішення питання щодо передання функції оперативно-розшукової діяльності в 
пенітенціарних установах органам Національної поліції України не супроводжувалося будь-яким 
кримінологічним обґрунтуванням такого кроку та аналізом можливої небезпеки з цього приводу; 

- дуалістичний управлінський процес (централізація управління пенітенціарними округами з 
одночасним наданням максимальної автономії керівникам пенітенціарних установ) також не 
супроводжувався навіть поверховим аналізом наслідків такої реформи для криміногенної ситуації 
(особливо в частині корупції серед самих співробітників пенітенціарних установ в умовах широкої 
автономії).  

Іншими словами, пенітенціарна реформа, яка наразі відбувається, має фрагментарно-
тактичний, проте аж ніяк не цілісно-стратегічний характер.  

Можливо у ближньому бою усі засоби є корисними, проте, на жаль, ця реформа у цій своїй 
тактиці вперто ігнорує багато речей. 

Ігноруються не лише здобутки вітчизняної кримінології. Йдеться про тотальне ігнорування 
саме зарубіжного досвіду як у сфері пенітенціарного управління, так у сфері кримінології та 
пенології. Це, власне, і створює парадоксальну ситуацію, адже до проведення реформи 
Міністерством юстиції залучені досвідчені експерти з багатьох зарубіжних країн, проте їх практична 
допомога фактично ігнорується Міністерством юстиції.  

З приводу остатньої тези варто наголосити окремо: пенітенціарна реформа Міністерства 
юстиції відкидає все, що було до неї (навіть якщо йдеться про досягнення) та ігнорує вивчення 
негативного досвіду минулого.  

Отже, пенітенціарна реформа має переважно механічний та економічний характер.  
Ця економічна механіка є візитною карткою пенітенціарної реформи зразка 2016 року.  
 Тому, беручи за основу економіко-механічну природу цієї пенітенціарної реформи, ми 

ставимо за мету проаналізувати її виключно з цього погляду.  
У зв’язку з цим було б доцільним коротко проілюструвати поточну ситуацію на прикладі 

пенального менеджеріалізму в Англії. 
Британська пенологічна теорія і практика пройшли у своєму розвитку в XX столітті великий 

шлях. Те, що сьогодні має місце в Україні, дуже віддалено нагадує те, що мало місце в Англії у 
1980-х роках, коли в теорії та практиці став домінувати менеджеріалізм з його прагненням 
«обрубувати зайві видатки» та «заощаджувати гроші платників податків». 

1980-ті роки принесли до англійського пенального ландшафту підвищення вимог щодо 
фінансової підзвітності та фінансові обмеження у сфері охорони здоров'я, освіти та соціальних 
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служб. Так звані «три Е» (economy, efficiency, effectiveness) стали опорами, на яких почала 
будуватися пенальна політика у багатьох європейських країнах. Концептуальні засади соціальної 
роботи з правопорушниками почали трансформуватися під впливом нового менеджеріалізму, який 
передбачав використання методів, що використовуються у бізнесі, при проведенні соціальної 
роботи з правопорушниками. Як в’язнична сфера, так і пробація (як сфера соціальної роботи) 
поступилася пробації як альянсу скептицизму й прагматизму. 

Велика епоха професійно-терапевтичної етики в системі кримінальної юстиції закінчилася. 
Почалася епоха пунітивного менеджералізму. 

«Вплив на людей» було замінено на «вплив на систему». 
Модель офіцера пробації з «терапевтичного агента» була трансформована на модель 

«брокера людських ресурсів». 
Внаслідок усіх цих трансформаційних процесів, пов'язаних з ідеологією нового 

менеджералізму, у площині пробаційної діяльності було встановлено культ формальних показників, 
що призвело до посилення пунітивної складової цієї діяльності, та, відповідно, послаблення 
складової соціальної. Настав час домінування нової постреабілітаційної, системооріснтованої 
пробації.  

У 1980-х роках класична пробаційна формула «advice, assist and befriend» була піддана гострій 
критиці аж до закликів усунути її з практичної діяльності. 

Консервативний уряд Маргарет Тетчер (1979-1992) продемонстрував ліберальну ворожість 
до соціальної держави та соціальних працівників, нерідко зображуючи їх як самозацікавлених, 
витратних й не результативних акторів, хоч не можна не відзначити, що до офіцерів пробації 
ставились більш-менш поблажливо через участь служб пробації в реалізації деяких політик, що 
впроваджувалися Home Office.  

Відомі вчені Michael Cavadino та James Dignan у своїй відомій праці «The Penal System» 
назвали новий пенальний менеджеріалізм «нападом на традиційні цінності пробації». 

Отже, коротко кажучи, саме ця філософія й була, здається, взята на озброєння Міністерством 
юстиції для цілей пенітенціарної реформи зразка 2016 року, хоч, у нас є глибокі сумніви з приводу 
того, чи усвідомлює Міністерство юстиції занурення до таких історико-філософських категорій.  

Як це не було, пенітенціарна реформа в Україні здійснюється саме на засадах, які дуже 
умовно можна назвати «менеджеріалістськими». Проте є очевидним, що цей умовний 
«менеджеріалістський» підхід чомусь вперто ігнорує певні речі, які б мали б братися до уваги у 
першу чергу. 

1. ВІДСУТНІСТЬ ВІДПРАВНОЇ ТОЧКИ РЕФОРМИ. 
Проголошуючи тотальну корумпованість пенітенціарного персоналу та системні 

зловживання з боку персоналу, так само як і відсутність результативного й ефективного управління 
у пенітенціарній службі, нові пенітенціарні менеджери теоретично мало б терміново зафіксувати 
належним чином такий начебто жалюгідний стан справ, щоб мати відправну точку реформування.  

Ті «Оцінки в’язничної системи України», які свого часу робилися європейськими експертами 
(1996, 2003), могли б служити прикладом такої фіксації для нового «менеджеріалістського» підходу 
Міністерства юстиції. 

Проте, на жаль, ми наразі не маємо такої собі відправної точки реформи з чіткою системою 
конкретних індикаторів, які б надали на майбутнє відповіді щодо успіхів або невдач у відповідних 
сферах пенітенціарного реформування. Замість цього роль відправних індикаторів відіграють 
популістські кліше на кшталт «радянської в’язничної системи», «гулагівського минулого» або 
«катів-пенітенціаріїв». 

Прикладом такого підходу є цей уривок з одного з останніх документів Міністерства юстиції: 
«Починаючи з радянських часів пенітенціарна система в Україні не змінювалася. Її принципи, 
направлені на ізоляцію порушника від суспільства, використання за безцінь праці засуджених, 
формування кримінальної субкультури та кримінальної ієрархії у місцях позбавлення волі, 
продовжують розвиватися до цього часу. На фоні такої безглуздої пенітенціарної політики орган 
управління – Державна пенітенціарна служба України – довів свою неспроможність змінювати 
пенітенціарну систему. Однією із причин цього є її корумпований управлінський персонал, який 
виконує законні вимоги засуджених лише за «подяку» та здатність підкорятися системі». 

2. ІГНОРУВАННЯ СУБКУЛЬТУРНОГО ФАКТОРУ.  
Є загальновідомим, що будь-яка організація має власну, характерну для неї субкультуру. 
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Відповідно, в’язниця як соціальна організація має свою власну субкультуру, і, гадаємо, 
заперечувати це було б щонайменше наївним. Проте, здається, що концепція «тотальних 
інституцій» є невідомою для керівництва Міністерства юстиції. Ззовні є вельми цікавим 
спостерігати як «новий український пенальний «менеджеріалізм»» з його арифметикою, вимогами 
економічності та логікою вторгаються до анатомії в’язниці без будь-якого врахування таких 
природних анатомічних особливостей в’язниці. Ще більш цікавим є те, наскільки менеджеріалізм 
використовується як відволікаючий фактор, за спиною якого створюється нова субкультура нового 
в’язничного персоналу. 

3. ЗОВНІШНІЙ ЕНТУЗІАЗМ ЗАМІСТЬ РАЦІОНАЛІЗМУ.  
Реформа є результатом політичної волі. Водночас справжня реформа не може не вимагати 

максимально реалістичної та раціональної оцінки дійсного стану справ. У цьому випадку політична 
воля, яка повинна була ґрунтуватися на максимально раціональній оцінці, була замінена на майже 
комсомольську завзятість та енергійність, спрямованих на «ліквідацію пережитків минулого». 
Водночас ми маємо глибокі побоювання, що за вітриною цього ентузіазму приховуються крайній 
раціоналізм, який, як вже сьогодні можна сказати, межує з корупцією. 

4. ЗОВНІШНІЙ ЕНТУЗІАЗМ ЗАМІСТЬ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ. 
Реформа здійснюється командою Міністерства юстиції, керівництво та члени якої не є 

фахівцями пенітенціарної сфери. Безумовно, пенітенціарна система гостро потребувала зовнішнього 
професійного реформаторського впливу та незалежного аудиту. Проте цьому впливові мало 
передувати глибоке вивчення системи, чого, на жаль, не відбулося. Вивчення системи передбачає не 
лише підрахунок та економічні узагальнення, проте й польові дослідження та аналіз зарубіжної 
практики. Між тим саме останнього гостро бракує українського пенальному «менеджеріалізму» 
зразка 2016 року. 

Проблема нової української «менеджеріалістської» політики Міністерства юстиції пов’язана 
не лише зі змістом, але й з формою. Хотілося б ще раз особливо наголосити, що пенітенціарна 
реформа 2016 року розпочалася без ретельно підготовленої концепції. Йдеться не про певний 
формалізований акт, яких було безліч за історію української пенітенціарної системи. Йдеться про 
раціональну policy paper, яка б ідентифікувала реальні проблеми та визначала шляхи вирішення цих 
проблем.   

На жаль, новими менеджерами такої policy paper представлено так і не було. Тим не менш, 
саме такий аналітичний документ і мав би бути невід’ємним елементом пенітенціарної реформи, 
адже створювати нові правила гри без ґрунтовного пояснення цих правил для гравців аж ніяк не 
личить новому менеджеріалістському підходові в управлінні пенітенціарною системою.  

Підсумовуючи викладене вище, можна сформулювати наступні принципи українського 
державного управління пенітенціарною системою, яке у майбутньому буде претендувати на те, щоб 
називатися новим, по-справжньому менеджерським підходом у даній сфері: 

1. Орієнтування на короткотермінові цілі (тактика замість стратегії). 
2. Ігнорування соціологічної та кримінологічної складової (пріоритет формальних показників 

та формальних підрахунків). 
3. Популістська економічна домінанта в реалізації «реформаторських» кроків.  
4. Непрозорість у формулюванні навіть тактичних завдань, що стосуються «реформування» 

пенітенціарної системи. 
5. Відсутність кримінологічних та соціологічних прогнозів та розвідок при розробці тактичних 

«реформаторських» кроків. 
6. Ігнорування польового досвіду, природних соціальних законів, апробованих зарубіжних 

практик та субкультурних факторів при розробці відповідних «реформаторських» кроків. 
7. Відсутність підтримки «реформ» на місцях та нав’язування реформаторських ідей. 
8. Незрозумілі принципи оновлення кадрів (очевидні ознаки корупції при проведенні 

конкурсів на посади у новостворені «пенітенціарні» департаменти Міністерства юстиції).  
У своєму намаганні поставити себе вище за попередню закриту консервативну пенітенціарну 

систему український пенальний «менеджеріалізм» опинився у пастці свого ж стверджуваного (!) 
верховенства. 

Це верховенство вимагає від нього чітких відповідей на конкретні запитання, але, на жаль, 
таких відповідей він не надає.  

Так само український пенальний «менеджеріалізм» не демонструє ще більшої прозорості, ще 
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більшої підзвітності та ще більшої далекоглядності, які б він мав демонструвати у своєму намаганні 
продемонструвати відрив від радянських принципів управління. Одним з прикладів цього є 
обговорення проекту Закону «Про пенітенціарну систему», яке набули ознак крайньої таємності та 
законспірованості. 

Парадокс полягає в тому, що Міністерство юстиції, відкривши сезон пенітенціарного 
реформування, так до цього часу і не визначилося, якою воно хоче бачити українську пенітенціарну 
систему. Йдеться навіть не про тонкі юридичні конструкції та комплексні прогнози. Йдеться поки 
що про принципи. 

На жаль, станом на сьогодні ці принципи так і не сформульовані. Ми маємо певну абстрактну 
форму, але не маємо змісту.  

Підсумовуючи висловлене у цій та попередніх статтях, ми б хотіли б зазначити (або краще 
нагадати), що пенітенціарна політика не звужується до декларативної гуманізації та запровадження 
декларативної економії коштів. 

Не можна будувати політику на основі вкрай суперечливих абстракцій. Необхідно мати 
політичну волю та професійність визначитися з базовими цінностями цієї пенітенціарної політики. 
Перед тим, як реформувати систему, Міністерству юстиції потрібно було надати суспільству та 
експертному середовищу свій чіткий мессидж щодо погляду на основне питання кримінології з 
відповідним обґрунтуванням такої позиції. 

Реформаторські кола Міністерства юстиції повинні усвідомлювати, що як раз менеджеріалізм, 
з яким асоціюється нова пенітенціарна політика в Україні, менш за все пов’язаний з індивідуальним 
виправленням в його традиційному розумінні та сприйнятті. Натомість він більше пов'язаний з 
економією та управлінням системою.  

Йдеться не про реабілітацію злочинців. Проте і про класичне покарання з його традиційними 
цілями також не йдеться. Справжня логіка пенального менеджеріалізму пов’язана з поширенням 
соціального контролю над відповідними соціальними групами для того, щоб ще більш раціонально 
та ефективно управляти ризиками з боку представників тих соціальних груп, чия поведінка 
вважається небезпечною. 
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SOME ASPECTS OF FINANCIAL-POLITICAL GROUPS’ 
ACTIVITY DURING POLITICAL CRISIS 2014-16 

This paper  examines  the  financial‐political  groups’  activity  in unstable  environment  in Ukraine 
and  their  capability  to  affect  implementation  of  state  policy.  Special  attention  is  given  to 
financial‐political groups’ activity in Ukraine after the “Revolution of Dignity”. The article gives an 
insight  of  the  political  processes  and  reforms  in Ukraine,  its  problems  and  achievements.  The 
article concludes that implementation of effective public policy and implementation of reforms 
in Ukraine gets complicated because of substitution of formal institutional system in the triangle 
“power  –  financial‐industrial  group  –  society”  into  informal  institutional  system,  which  is 
characterized by active participation of business elites in political life of a state. 
Key words: financial‐political groups, financial‐industrial groups, public policy, advocacy groups, 
oligarchs, reforms. 

The world order is on the verge of dramatic changes. Changes on the geopolitical map of the world, 
further growth of social and economic inequalities, strengthening of left-/right-national movements and 
public associations, minority migration, the emergence of individual forms of terrorism and non-linear wars 
of the new generation, put on the agenda in front of the political class (especially the European Union and 
Western States), the challenge of finding new forms and models of the social contract and world order. One 
of such challenges to the old twentieth century system of management of EU is the test of war in Ukraine, 
which is a determining factor in the formation of a new world view. In fact, Ukraine is becoming peripheral 
European test site for a new “anti-conflict” and other socio-political engineering technologies in the 
Eurasian space. Because, today the Ukrainian society is trying to adopt and implement European values, 
combining them with the traditions of the nineteenth century and to put them in the context of the realities 
and requirements of the XXI century: the new format of the EU in connection with the wave of “Brexits”. 

Ukrainian State in the twenty-first century is at the stage of determining the prospects for social 
development. Global socio-political and economic challenges, combined with internal threats, put on the 
agenda the issue of the Ukrainian State capacity to be competitive, institutionally stable and attractive 
investment. After all, successful and united Ukraine, in many ways, is the key to the existence of a strong 
and adequate to modern challenges Europe. The “Revolution of Dignity” shaped a new generation of 
Ukrainians, according to the famous Ukrainian researcher, Professor S. Teleshun, in favor of “sovereign” 
dignity, the essence which lies in the combination of democratic values and procedures with the right to 
choose their own models of governance in the absence of interference by foreign “partners-idols” and focus 
on its own competitiveness in the global socio-political and economic space. 

Two years after the “Maidan” Ukraine has made no less than for twenty-three years of its 
independent existence: formed the active and advanced civil society, sometimes by several orders ahead of 
the efficiency of public institutions; held a series of reforms of government institutions (anti-corruption 
bodies: the National anti-corruption Bureau of Ukraine, the National Agency on corruption prevention, a 
Specialized anti-corruption Prosecutor's office; the Constitutional reform of justice, which launches the 
restart of the judicial system in Ukraine; the launch of the reform of the Prosecutor's office of Ukraine, 
reforms in the power unit: reform of the Armed Forces of Ukraine in accordance with NATO standards, the 
creation of the National police of Ukraine, etc.) in terms of socio-economic crisis and the war in the East of 
Ukraine. 

However, we would like to focus on a number of internal problems that affect the Ukrainian political 
and socio-economic stability: 

1. inefficient public policy of “post-Maidan” political regime in conditions of the socio-
political crisis: the conflict in Eastern Ukraine, reinforced by external intervention, a distrust of citizens to 
the public authorities and public institutions (the vast majority of citizens have a pessimistic view on the 
prospects of reforming the country: almost one in three (32%) has some hope, but in general do not believe 
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in the success of the reforms, and 30% are completely devoid of this faith11, and the economic crisis: 
problems with the pricing and supply of foreign energy resources to Ukraine, hyperinflation, dependence on 
external capital creditors: the International monetary Fund, the World Bank, member countries of the 
European Union and so forth22, due to the fragmentation of their social reforms and ineffective; 

2. information confrontation between different financial-political groups and their media 
holdings for the right to control the minds of citizens, which leads to the discrediting of Ukraine's 
information space and state institutions in the face of citizens and Western partners (particularly the murder 
of journalists G. Gongadze, O. Buzina, P. Sheremet and others, the burning of the TV channel “Inter”, 
accusation in corruption - fighter against corruption journalist-deputy S. Leshchenko, etc.); 

3. economic and political confrontation between different advocacy groups for the 
redistribution of resources and the seizure of power that in turn slows down the implementation of reforms 
and creates new opportunities for corruption, instead of the old one; 

4. military confrontation in East Ukraine (the conflict tendency to freeze and transform the 
certain regions of Donetsk and Lugansk districts in the “gray zone” - as a result: threat of uncontrolled 
migration, drug trafficking and creating  “market” of weapons, pandemics, human trafficking, etc.); 

5. the voltage at the background of religious, cultural-historical, sociocultural, geographical 
features and differences in interpretation of the events from the period of the “Revolution of Dignity”; 

6. force confrontation (the appearance of uncontrolled paramilitary groups in some “peaceful 
regions” that are able to compete with legitimate State security structures and which is controlled by certain 
pressure groups), criminalization of political and economic processes in Ukraine; 

7. clan, officer-bureaucratic opposition in the system of executive power and bodies of local 
self-governments for political, corporate, regional, family characteristics (competition for managerial power  
and responsibility for the redistribution of property, financial and other material resources between “old” 
and “new” state officials)3,4. 

Based on the above-mentioned problems occurring in Ukraine, it can be noted that the 
implementation of effective public policy and implementation of reforms in Ukraine get complicated by the 
substitution of formal institutional system in the triangle “power – financial-industrial group – society”, by 
the informal institutional system, which is characterized by active participation of business elites in the 
political life of the state5. After all, in unstable environment in Ukraine, financial-industrial groups lose 
their economic traits and acquire new features that allow them to classify as a financial-political groups. 
Such groups are characterized by a combination of economic, political and administrative resources, which 
is used to implement their private interests. Their private interest is one of the most important factors for 
comprehensive corruption in the highest echelons of power. As noted Francis Fukuyama, in the framework 
of the conference devoted to the problems of corruption in London (2016): “there are two separate 
phenomena related to corruption that are not identical to it. The first is the creation and extraction of rents, 
and the second is patronage or clientelism”6. 

The rent is received by financial-political groups through a monopoly on scarce resources or through 
access to administrative resources (the ability of the government, local executive authorities to create 
artificial scarcity through the mechanisms of licensing, the imposition of import tariffs, adjusting the tax 
rate, proceedings open bidding with “special” conditions, etc.). 

                                                      
1 Сидорчук, О. (2015). Ставлення громадян до прогресу реформ в Україні. Громадська думка, 5. 

<http://dif.org.ua/modules/pages/files/1441792027_3687.pdf> (2016, September, 11). 
2 Телешун, Я.C. (2016). Фінансово-політичні групи в нестабільному середовищі: реалії України. Дні 
філософського факультету 2016: матеріали доповідей і виступів. Київ: Видавничо-поліграфічний центр 
"Київський університет", 9, 195-197. 

3 Телешун, С.О., Саух, Ю.П. (2016). Україна крізь призму глобальних світових трендів: виклики та загрози. 
Укрінформ. <http://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1974941-ukraina-kriz-prizmuglobalnih-svitovih-trendiv-
vikliki-ta-zagrozi.html> (2016, September, 13). 

4 Teleshun, S. (2016). Ukraine Through the Prism of Geopolitical Challenges: Analytical Aspect. Polish Journal of 
Political Science. <http://inop.edu.pl/wp-content/uploads/2016/04/PJPS_012.pdf> (2016, September, 15). 

5 Телешун, С.О., Рейтерович, І.В. (2008). Посилення впливу фінансово-політичних груп на прийняття 
стратегічних рішень у сфері політики та економіки: українські реалії. Відкриті очі. <http://www.vidkryti-
ochi.org.ua/2008/12/blog-post.html> (2016, September, 13). 

6 Francis Fukuyama: What is Corruption? (2016). Against Corruption: a collection of essays. GOV.UK. 
<https://www.gov.uk/government/publications/against-corruption-a-collection-of-essays/against-corruption-a-
collection-of-essays> (2016, September, 15). 
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Patronage or clientelism suggests such relationship which based on mutually beneficial exchange of 
services between persons of different status and power, when, usually, the customer is provided with 
patronage in exchange for loyalty and political support. 

It is necessary to add the third type of phenomena associated with corruption –“black lobbying”. 
After all, the representatives of Ukrainian and not only Ukrainian financial-political groups have extensive 
business, real estate and overall access to representatives of political and business elite certain States 
(include EU member States), which gives them an opportunity to influence their internal politics following 
their own interests (in this case the “lobbyists” reward usually don’t recorded anywhere). 

The national interests’ substitution by private is the main factor slowing down the implementation of 
necessary reforms in the Ukrainian society. Therefore, limiting the impact of financial-political groups on 
the process in a decision-making is determinant condition for building a democratic state. 

The largest financial-political groups in Ukraine include corporation “System Capital Management”, 
corporation “Interpipe”, corporation “Ukrprominvest” (which de jure ceased in 2012, but de facto have 
been operating till now), the financial-political group “Privat”, corporation “Industrial Union of Donbass”, 
company “Group DF”, the group “Continuum”, group “Conti”, etc.1 

For financial-political groups, as political actors, inherent the use of public and non-public methods 
to “influence on the decision-making, primarily due to the monopolization of control over the system of 
public administration, forcing the shadow economy phenomenon, the phenomenon of corruption and 
backstage lobbying system”2. 

According to Ukrainian scientists A. Galchinskiy, O. Paskhaver, I. Reiterovich, S. Teleshun the 
activities of these corporate associations are characterized by the following features: 

 control of industrial and financial assets; 
 management of financial flows through its own bank; 
 existence of its own parliamentary fraction (or group of members) in the highest legislative 

body of the country, which is the main lobbyist for the interests of financial-industrial group; 
 delegating their representatives in the structures of the executive and sometimes the 

judiciary; 
 influence on the editorial policy of the media nationwide scale3. 
In turn, the main mechanisms of financial-political groups’ influence of on public policy are: 
1. Legal:  
 personal and open participation of businessmen in elections; 
 establishing political parties and social movements, their future funding and transformation 

in lobbying instrument of their own interests;  
 provide political ties to influence political decision-making; 
 organization of various political actions; 
 formation of public opinion on various political and economic issues; 
 mobilizing the masses through the media, to create conditions for the implementation of 

direct democracy. 
2. Illegal: 
 direct bribery of officials;  
 blackmail officials; 
 “buying” positions in the Executive branch, etc. 
It is worth noting that now, in addition to experts, ordinary citizens of Ukraine understands the 

threats of financial-political groups activity. In particular, according to the survey, in 2015 which held by 
the non-governmental Funds “Democratic initiatives” and “Ukrainian center for economic and political 
studies named after Oleksandr Razumkov” Ukrainians believe that the main reason for the current socio-
economic crisis is corruption of power (this convinced 72%), and increased resistance to reform in Ukraine 

                                                      
1 Телешун, С.О.,  Рейтерович, І.В. (2008). Вплив фінансово-політичних груп на прийняття стратегічних 
рішень у сфері політики та економіки: українські реалії: монографія. Київ-Херсон. 

2 Рейтерович, В.І. (2011). Особливості функціонування фінансово-політичних груп інтересів у системі  
публічної політики. Державне управління: удосконалення та розвиток, 5. 
<http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=285> (16, August, 16). 

3 Рейтерович, В.І. (2011). Особливості функціонування фінансово-політичних груп інтересів у системі  
публічної політики. Державне управління: удосконалення та розвиток, 5. 
<http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=285> (16, August, 16). 



ISSN 2336‐5439   EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 

 72 

by the oligarchs and the government (51%)1. In particular, this is evidenced by published results of a 
sociological survey conducted by GfK Ukraine orders NGO “Mediavarta”, in which 71% of respondents 
gave an affirmative answer to the question: “Do you believe that the mainstream media belong to the 
Ukrainian oligarchs and this adversely affects the journalists performance?”2. 

Appealing to the demands of the «Kiev Maidan» and aspirations of Ukrainian society, the President 
of Ukraine P. Poroshenko promised to start the procedure of “deoligarchization” supported by Western 
partners to stabilize socio-political and economic system of the State3. 

It is necessary to consider the major scandals associated with the confrontation between financial-
political groups, their presence in the power system and attempts to reduce their influence on the decision-
making process for 2014-16.  

In general, we can distinguish the following high-profile scandals over these years: 
- scandal associated with the name Y. Kosyuk, who in 2014 became Deputy Head of the Presidential 

Administration of Ukraine (responsible for  the power block), concurrently being the “agrarian oligarchy” 
(owner and CEO of PJSC “MHP”) and business partner P. Poroshenko. Public response was caused by the 
fact that being responsible for the power block in the Presidential Administration during acute exacerbation 
events in Eastern Ukraine (including “Battle of Ilovaisk”) was on an Italian resort. His resignation was 
signed only after wide public discontent on December 8, 2014; 

- a new round of confrontation between financial-political groups in Ukraine over two years is the 
struggle over major industries: in 2015, power supplying company “Lvivoblenergo”, part of the sphere of 
interests of G. Surkis (who is a partner of I. Kolomoisky in the field of energy) has initiated a lawsuit 
against the largest thermal generation of Ukraine - PJSC “Dniproenergo”, which in 2012 was transferred to 
the ownership of R. Akhmetov - DTEK Holdings Limited (financial-political group “System Capital 
Management”). According to the plaintiff, the government adopted discriminatory conditions for the 
privatization of “Dniproenergo”, and the State property Fund hadn’t provided the competitive sale of the 
company4. At the beginning of this year was challenged privatization procedure of another power 
generating enterprises, which was sold DTEK Holdings Limited in 2012 – “Zakhidenergo”, by G. Surkis; 

- also in 2015 was the government's attempt, in the context of “deoligarchization”, to overcome the 
impact of the financial-political group in the sector of renewable energy. It was assumed that this will make 
possible to remove the “shadow schemes” of obtaining profits by the owners of alternative sources of 
energy (A. Klyuyev has the largest “solar” in Ukraine and R. Akhmetov - the largest number of windmills). 
In particular, was adopted the Law of Ukraine “On amendments to some laws of Ukraine to ensure 
competitive conditions of electricity production from alternative energy sources”. However, these attempts, 
according to experts on energy, were inconclusive; 

- another scandal associated with the confrontation between I. Kolomoisky (group “Privat”) and P. 
Poroshenko concerning State companies “Ukrtransnafta” and “Ukrnafta” for the right to appoint and 
monitor the activities of top managers of these companies; 

- the Swiss federal prosecutor's office have been investigating the criminal case against M. 
Martynenko (MP of Ukraine, party “People's Front”) since 2013 on suspicion of bribery and money 
laundering. In Martynenko’s accounts in Switzerland had been frozen bribe from a Czech company Skoda 
SA which was received for assistance in getting contracts with Khmelnitsky NPP; 

- conflict with the participation of V. Novinsky (billionaire and MP from the opposition party 
“Opposition Bloc”) is associated with a network of supermarkets "Amstor". As a result he lost operational 
control over the network; 

- long-term confrontation of major financial-political groups (the group "Privat", Group DF) around 
the “Odesa port plant” - one of the largest chemical enterprises in Ukraine; 

                                                      
1 Украинцы винят в экономическом кризисе коррумпированных чиновников и олигархов(2015). Зеркало 
недели. <http://zn.ua/ECONOMICS/ukraincy-vinyat-v-ekonomicheskom-krizise-korrumpirovannyh-chinovnikov-i-
oligarhov-188075_.html> (2016, September, 14). 

2 71% українців впевнені, що провідні ЗМІ належать олігархам (2015). Українська правда. 
<http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/4/7091360/> (2016, September, 14). 

3 Боротьба з корупцією, деолігархізація - обіцянки Порошенка за два роки (2016). Gazeta.ua. 
<http://gazeta.ua/articles/politics/_borotba-z-korupciyeyu-deoligarhizaciya-obicyanki-poroshenka-za-dva-
roki/700175> (2016, August, 20). 

4 Суркіс підключився до війни олігархів: хоче реприватизації "Дніпроенерго" (2015).. Українська правда. 
<http://www.pravda.com.ua/news/2015/03/23/7062360/>  (2016, August, 16). 
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- case of O. Onishchenko (MP, the deputy group “People's Will” - financial-political group 
“Continuum”) regarding the illegal access to cheap domestic natural gas which extracted by operators for 
the joint venture agreement with PJSC “Ukrgazvydobuvannya” and its subsequent resale by market prices; 

- another resonance affair - Panama scandals, which lit up the names of P. Poroshenko, I. Kononenko 
(MP, Deputy Chairman of the party “Petro Poroshenko Bloc “Solidarity”), V. Moskalevsky (President 
Confectionery corporation “Roshen”), O. Azarov (Ukraine MP (2012-2014), A. Dubin (ex-chairman of 
“Naftogaz”), I. Efremov (Ukraine MP (2006-2014), the Chairman of the faction “Party of regions” in the 
Verkhovna Rada (2010-2014), M. Gavrilenko (General director of PJSC “Ukrtransnafta”), O. Gladkovsky 
(First Deputy Secretary of National Security and Defense Council of Ukraine), B. Lozhkin (Head of the 
Presidential Administration of Ukraine (2014-2016) and others. Also on the list is Konti Confectionary 
Limited, which has several beneficiaries, including B. Kolesnikov (MP Ukraine - political party 
“Opposition bloc”) and older brother of R. Akhmetov - Ihor. There is information about the Group DF - D. 
Firtash’s. 

In turn, representatives of opposition financial-political groups to authority determine the 
effectiveness of policy implementation “deoligarchization” as unsatisfactory. Deoligarchization according 
to S. Taruta (Chairman of the Board of Directors of the corporation “Industrial Union of Donbass”, MP of 
Ukraine): “it is a struggle one with the others. There were no basic changes”1. 

Similar opinion was voiced by M. Champion – Bloomberg expert, in the article “Ukraine Resists Its 
Own Revolution”, where it is noted that the oligarchs have retained their total impact on policies, key 
decisions and processes in Ukraine, just changed their names2. 

Thus, we can conclude that the main struggle for these two years was around powerful resource 
centers and the monopolistic enterprises (especially in the energy sector), which receive big subsidies from 
the State. And there is the formula: “Who controls these centers those get super-profit”. I. Miklos (Minister 
of Finance of Slovakia (2010-2012) and the adviser of the Prime Minister of Ukraine) said about this: “we 
must understand that the main source of influence and wealth of the oligarchs. In Ukraine, Russia and other 
countries, is the State intervening in the energy sector, especially for the price. It is necessary to liberalize 
the energy market to cut oligarchs opportunity to earn money”3. 

The solution to the problem of the entering of financial-industrial groups in the political space is 
possible through the implementation of several steps: 

 through politico-legal regulation of relations of financial-industrial groups with public 
authorities to mitigate their impact on political processes in the State.  As aptly remarked former Deputy 
Prime Minister of Poland, and nowadays the Adviser of the President of Ukraine L. Balcerowicz: “in order 
to reduce the influence of the oligarchs on the situation in the country, it is necessary to eliminate privileges 
for them”4; 

 deregulation and de-bureaucratization of economic management; 
 the legalization of the system of lobbying, which exists only in the shadow area; 
 assistance under the State policy, formation of socially responsible business in Ukraine; 
 strengthening the system struggle against corruption, especially political corruption, 

including the sphere of financing of political parties; 
 control over the transparency of media activities and free access to information about their 

owners; 
 creating conditions for more intensive process of civil society maturity and more active 

involvement of non-governmental organizations in public policy and management developing, 
strengthening their analytical participation in the processes of strategic decision-making of a public nature. 

                                                      
1 Самофалов, А. (2015). Операція "деолігархізація". Як Порошенко виконав найгучнішу обіцянку. Українська 
правда. <http://www.pravda.com.ua/articles/2015/12/24/7093584/> (2016, August, 30). 

2 Champion, M. (2016). Ukraine Resists Its Own Revolution. Bloomberg. 
<https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-02-18/ukraine-is-still-stuck> (2016, September, 15). 

3 Дєнков, Д. (2015). Іван Міклош: В Україні досі є джерела для збагачення олігархів. Економічна правда. 
<http://www.epravda.com.ua/publications/2015/01/28/523719/> (2016, August, 26). 

4 Бальцерович розповів, що треба робити з олігархами (2016).. Українська правда. 
<http://www.pravda.com.ua/news/2016/05/30/7110119/> (2016, August, 21). 
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E-GOVERNMENT AT LOCAL LEVEL  
IN UKRAINE: CURRENT CONDITION  
AND PROBLEMS OF FORMATION 

The  article  considers  present  stage  of  implementation  of  e‐government  at  the  local  level  in 
Ukraine  and  analyzes  use  of  e‐government  tools  by  local  public  authorities;  in  particular, 
attention  is  paid  to  issues  of  efficiency  of  state  bodies’  web‐sites,  operation  of  electronic 
document  management  and  organization  of  centers  of  administrative  services.  The  author 
determined basic problems that hinder active implementation of e‐government at the local level 
in Ukraine, among which are  low level of  interest and involvement of citizens,  limited financial 
resources  for  purchase  of  telecommunication  equipment  and  software,  lack  of  effective 
coordination center.  
Key words: e‐government at  the  local  level, electronic document management, administrative 
services,  local  public  authorities,  centers  of  administrative  services,  web‐site  of  a  public 
authority. 

Statement of the problem. E-government is an element of the information society, which aims to 
improve people's lives. As a result of introduction of e-government a new level of public administration is 
provided, strengthening public trust in government and its policy, adjusting more efficient and less costly 
administration. 

In Ukraine implementing of e-government has two-vectors; it is initiated as "from above" at the level of 
central public authorities, and "from below" in local authorities. Under these conditions, special attention 
should be paid to local levels of public administration using information and communication technology, 
because it ensures proper functioning of decentralization, empowerment of citizens' participation in 
government, thereby realizing the right of population to successfully solve local issues. At the same time 
efficiently constructed system of e-governance at the local level has a positive effect on general course and 
consequences of modernization reforms in the Ukrainian society. 

Analysis of recent research and publications. The introduction of e-government in public 
administration of Ukraine is analyzed and grounded in works of many scientists, including O. Golobutskyi 
and O. Shevchuk1, V.Yehanov2, I. Klymenko and K. Lynov3, I. Pogrebnyak4, A. Semenchenko5 and others. 
However, their studies related primarily to state development of e-government in Ukraine. Considering this, 
the issue of formation of e-government at local level, including analysis of its state and obstacles of 
implementation, remains underdeveloped and unresearched. 

The aim of the paper is to determine current condition and main problems of e-government at the local 
level in Ukraine. 

Presentation of the basic material. According to the concept of development e-government in 
Ukraine, its implementation provides a qualitatively new forms of organization of state and local 
governments, their interaction with citizens and business entities by providing access to government 
information resources, the ability to receive electronic administrative services, to address state and local 

                                                      
1 Голобуцький, О.П., Шевчук, О.Б. (2002). Електронний уряд. Київ: Атлант UMS. 
2 Єганов, В.В. Проблеми та перспективи впровадження системи електронного урядування в Україні. 

<http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/1/05.pdf> 
3 Клименко, І.В., Линьов, К.О. (2006). Технології електронного урядування: Навчальний посібник. Київ: Вид-во 

ДУС. 
4 Погребняк, І.Є. Електронний уряд (e-government) і електронне урядування (e-governance): поняття та 

принципи функціонування. <http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2014/ 10/Pogrebnyak7.pdf>. 
5 Семенченко, А.І. Електронне урядування в Україні: проблеми та шляхи вирішення. 

<http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Nvamu_upravl/2009_4/5.pdf>. 
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governments using the Internet1. According to this, e-government at local level - is a form of public 
administration in which there is active cooperation of local public authorities together with society, person, 
business, non-profit organizations through information and communication technologies. 

Analyzing condition of e-government at local level in Ukraine, we should pay attention to 
international experience of its implementation. In particular, such basic stages of development e-
government in the world are distinguished: 

1. Creation of web-resources of different public authorities with information about their mission and 
activities. These sites usually are not supported from one center and not combined into a single portal. 

2. Appearing of the first elements of interactivity (such as sending and receiving responses of citizens 
through e-mail). News about the activities of state authorities is regularly published. 

3. Creation of full interactivity: possibility to make transactions (services) online (for example, pay a 
fine, order a passport, to renew some licenses and patents, etc.). This specification of e-government, which 
aims not to inform, but to serve, involves creation of special websites to support these services not only for 
central but also for municipal and even regional governments. 

4. Creation of unified portals of various departments and services, through which people can make 
any kinds of transactions which previously required to apply directly to the state body. Through local 
portals becomes possible registration of enterprises, registration of financial documents, legalization of 
foreign documents and so on. Regional portals combine a whole range of government services and private 
sector services: e-commerce, online banking becomes available. 

5. Creation of electronic system of governance based on common standards, and government portal 
as a single point of access to all services - both for citizens and for business. Most experts believe that the 
highest level of e-democracy is the introduction of an electronic system to vote (electronic voting) 2. 

Thus we can assume that in development of e-government at various levels of public authority 
Ukraine is in transition between the third and fourth stages. In general, e-government at the local level in 
Ukraine is aimed at the following tasks: 

- coverage of activity of local public authorities (support of websites and portals to cover this 
activity); 

- provide mechanisms to control local authorities (preliminary publication of draft decisions, 
informing about planned activities); 

- increasing the availability of local public authority (organization of contact center to receive phone 
calls, of a system of electronic documents, creation of public receptions at convenient public places); 

- providing information to the public and utilities regarding emergency planning and preventive work 
on public utilities of a city (accounting of violations of improvement rules, providing information on 
planned preventive works in a website, subscription to newsletters about such works); 

- providing of centralized accounting of public property and transparent calculations of costs of its 
lease; 

- support of electronic administrative services to citizens and business3.  
According to results of international evaluation of e-government: «United Nations E-Government 

Survey 2016. E-Government in Support of Sustainable Development»4 (takes place every two years), which 
was published in July 2016, Ukraine occupied 62 place among 193 UN member countries. Thus, we can 
mark a significant improvement of our positions, in particular up to 25 points compared to 2014 year. 
Furthermore, according to information given in the UN report5, Ukraine can take higher positions 
(compared with 2014 year) due to expansion of e-consultancy activities (from 27% to 84%) and progress in 
use of electronic information (services E-Data, Prozorro etc.). Ultimately, electronic technologies are not 
only an effective tool to fight corruption, but also improve the quality of services for citizens and business 
entities. 

                                                      
1 Розпорядження про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні 2010 (Кабінет 

Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 2250-2010-
%D1%80>. 

2 Електронне самоврядування у місті Харкові. Про електронне урядування. <http://eu.infocity.kharkov.ua>. 
3 Електронне самоврядування у місті Харкові. Про електронне урядування. <http://eu.infocity.kharkov.ua>. 
4 United Nations E-Government Survey 2016. E-Government in Support of Sustainable Development. 

<http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96407.pdf>. 
5 United Nations E-Government Survey 2016. E-Government in Support of Sustainable Development. 

<http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96407.pdf>. 
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At the end of 2015 were published results of a research about status and prospects of development of 
e-governance and administrative services in the 100 largest cities in Ukraine, realized by a coalition of non-
governmental organizations: NGO "Podilska Agency for Regional Development", Association of Cities of 
Ukraine, Association of local authorities "Cities of e-government in Ukraine", NGO "European dialogue", 
Civil network "OPORA"1. The purpose of this monitoring was to determine the degree of use of e-
government elements by local governments in order to ensure rapid and unimpeded public awareness, 
promote transparency in local policy and combat corruption, increase the quality of administrative services, 
enhance public and its involvement in social and political processes. 

The study provides a detailed analysis of local public authorities in the area of components and 
technologies of e-government trends: the effectiveness of the web-site of a City council, the system of 
electronic document flow and organization of a center of administrative services. 

One of the first steps to introduce e-government at local level in Ukraine was creation of web-sites of 
local public authorities. Now a web-site of a local public authority is an effective instrument for improving 
public awareness of its work; it enhances cooperation between authorities and community, creates a unique 
opportunity to promote a city or a village; disseminates information about its economic, social and cultural 
life; promotes tourism and business opportunities. But despite these advantages of Internet technologies use 
in activity of local public authorities in Ukraine, there are no clear requirements for such web-resources. In 
total, according to five categories of evaluating effectiveness of official websites of local councils (access to 
information, feedback from public, administrative services, access to public information, comfort usability 
of web-site) the highest score in 2015 received Kyiv, Slavuta and Shostka; the second place shared sites of 
Vinnytsia, Lubny, Rivne and Sumy; the third place took website of the Ivano-Frankivsk City Council2. 

Summarizing the processes of formation of web-resources of local public authorities we should mark 
out basic patterns that are inherent to this type of resource. Firstly, these web-resources provide a wide 
range of legal, analytical, personalized information on organization and functioning of public authorities; 
structure and content of web-sites corresponds to specific constitutional authority of local public authorities. 
Secondly, formation of web-sites of public authorities is legally fixed obligation of authorities to implement 
constitutional rights of citizens to obtain information about public authorities at all levels. 

At the same time, if web-sites of local governments perform exclusively information function, it is 
insufficient as for development of e-government tools in Ukraine, so for further development of 
information society in our country. So, local public authorities other than informing should give the 
community a considerable range of services through its own websites. These services in particular include: 

- giving requests to receive information; 
- download various forms of documents from web-sites (applications, registration forms and other 

documents); 
- submission of electronic documents (applications, appeals, reports, etc.); 
- monitoring of submitted to local government documents (such as a request or documents for a 

permission in business activities); 
- online implementation of various payments (transactions) (for utilities, fines, payments to obtain 

administrative services, etc.); 
- make an appointment to a mayor or his deputies3. 
In addition, there are number of directions that need support in functioning of web-sites of local 

public authorities. Thus, the survey of condition and prospects of e-government and administrative services 
in 2015 detected that the most problematic issues regarding operation of the vast majority of web-sites of 
local public authorities are: submission of an application or documents for administrative services, or taking 
electronic queue through an electronic cabinet; tracking processing status of applications for administrative 
services; receiving information about financial status of deputies of the City Council; learning about the 
amount of funds allocated from parliamentary funds for the needs of citizens; receiving information about 
land issues and so on. 

                                                      
1 Яскевич, А. (2015). Моніторинг впровадження інструментів електронного урядування в органах місцевого 
самоврядування. Вінниця: ГО «Подільська агенція регіонального розвитку». 

2 Яскевич, А. (2015). Моніторинг впровадження інструментів електронного урядування в органах місцевого 
самоврядування. Вінниця: ГО «Подільська агенція регіонального розвитку», 19. 

3 Тітов, С.В., Тітова, О.В. Web-сайти органів місцевого самоврядування як складова впровадження е-
урядування в Україні. <http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v39/20.pdf>. 
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Moreover, monitoring showed the absence of substantial progress in improving the convenience 
sites. Almost all sites have no "mobile version" and "web version for the visually impaired". Also very 
small amount of web-site provides information search on the tags and use sitemaps1. 

Of particular importance in the context of establishment of e-government at local level is electronic 
documentation. Its complex implementation at local level as one of the components of e-government helps 
people to get the most important benefits of government: efficiency electronic document exchange; the 
possibility of remote collective elaboration, approval and signature; support for storage and general 
availability of documents; creation and use of electronic archives. In this view, introduction of information 
interaction between state and local authorities based on electronic documents and with use of digital 
signature is seen as one of the basic principles of e-governance in Ukraine, which implementation should 
include creation of a unified national system of electronic document management and unified information-
telecommunications infrastructure2.  

Requirements for electronic document management systems are regulated by the Cabinet of 
Ministers of Ukraine "On Approval of Standard Order of electronic document management in the executive 
branch"3. However, the legislation does not introduce mandatory commitment to use electronic document 
management systems in government. For local authorities these requirements have recommendation 
character and this inhibits the use of common standards, approaches and methodologies in this field. 

The absence of legally-stipulated requirements, clear criteria and guidelines on selection of an 
electronic document management system, it is rather difficult for cities to navigate in a lot of software that 
is offered today by developers and to choose the platform that would be flexible enough, will provide the 
possibility to make amendments and can be integrated with electronic document management systems from 
other developers, will be the most high-quality and convenient to use and support4. 

However, we can argue that in recent years there is a positive trend in introduction of electronic 
documents at local level. At the same, it is still early to talk about systemic changes. Improvement takes 
place locally through participation of cities in various international projects and by developing its own 
electronic document management systems. 

Currently, system of electronic document management in Ukraine is used more than in fifty major 
cities. According to experts, the best system of internal document management is developed by local public 
authorities in Vinnytsia, Kyiv and Dnipro5. 

However, existing workflow mostly is not sufficiently developed, agreed and functions only as e-
mail and mailing documents. The problematic issue is the use of a large number of software products and, 
eventually, difficulties in agreeing both horizontal and vertical communication of public authorities at 
various levels, combining them into one system and possibility of functioning of integrated system at the 
state level. 

In 2012 the Parliament of Ukraine adopted the Law of Ukraine "On Administrative Services"6 in 
order to provide administrative services not by subjects of administrative services, but through the centers 
of administrative services (COAS). The adoption of this Law had to destroy commercialization in the 
sphere of administrative services, which took place because of intermediary structures that had a monopoly 
position in various fields and provided services important to implement and protect the rights and legitimate 
interests of a person, citizen and legal entity, including acquisition, modification or termination of rights 
and obligations. 

                                                      
1 Яскевич, А. (2015). Моніторинг впровадження інструментів електронного урядування в органах місцевого 
самоврядування. Вінниця: ГО «Подільська агенція регіонального розвитку», 37. 

2 Ковбасюк, Ю.В. (заг. ред.) (2014). Електронне урядування: підручник. Київ: НАДУ, 127. 
3 Постанова про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах 
виконавчої влади 2004 (Кабінет Міністрів України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1453-2004-%D0%BF>. 
4 Яскевич, А. (2015). Моніторинг впровадження інструментів електронного урядування в органах місцевого 
самоврядування. Вінниця: ГО «Подільська агенція регіонального розвитку», 38. 

5  Яскевич, А. (2015). Моніторинг впровадження інструментів електронного урядування в органах місцевого 
самоврядування. Вінниця: ГО «Подільська агенція регіонального розвитку»,  41. 

6 Закон про адміністративні послуги 2012 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради 
України. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17>. 
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In recent years, cities of Ukraine have significant achievements for organization of administrative 
services through COAS. It should be noted that Ukrainian leaders in organization of such Centers are Kyiv, 
Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, Lutsk and Kharkiv City Councils1. 

Currently, most major cities have seen convenience and expediency of administrative services in a 
separate institution. On the agenda is the issue of improving existing centers, primarily through their 
automation. Information and communication technologies contribute to effective implementation of the 
main goal of COAS. As an example, we consider administrative services provided by these centers, in the 
following areas: 

 urban planning and architecture (construction, architecture, urban planning); 
 land issues (land use, origin and termination of rights to land, land management, land surveying 

work); 
 passport of a citizen, registration (registration, cancellation of registration, registration and 

issuance of passports, pasting photos); 
 road traffic, vehicles (permission to participate in road traffic, agreements on transportation of 

dangerous goods); 
 family, children, gender relations (guardianship and custody of children, protection of family, 

motherhood and childhood, the rights of children, a foster family, adoption of children); 
 business activities (summer platforms, operation mode of business entity, coordination of trade 

object location); 
 fire safety (declaration of conformity to fire safety requirements); 
 issuing copies, extracts of documents (issuing copies, extracts from regulations and session 

protocols); 
 housing, housing register (exercise of the right to housing, social housing and other housing 

issues); 
 utilities (housing inspection, certificate of ownership rights, permits to disconnect from 

networks, transfer of external networks to balance); 
 ecology (permission for pollutant emissions, permission for special water use, declaration on 

generation of waste); 
 labor protection, industrial safety (permission for performance of high hazard works, re-

authorization, declaration of conformity); 
 social protection (social assistance, subsidies, issuing certificates); 
 use of forests (permission for special use of forests); 
 self-organization of population (creation of community organizations, registration); 
 agriculture (certificate of dairy products); 
 sanitary and epidemiological issues (operating permission, conclusions to working, permission 

for works); 
 veterinary issues (operational permission, permission for activities involving animals). 
In general, COAS’ modernization in Ukraine has quite rapid pace. Thus, many centers now have 

their own web-sites or social networking pages, some municipal councils have created web-portals for 
providing administrative centers. However, information kiosks for self-service are still a luxury for most 
COAS. 

Almost all centers have information stands with information about available administrative services 
and samples of required documents. Most have introduced a service to inform a person about the results of 
an appeal, which is carried out in "a convenient way for the user, as determined on the day of documents 
submission". Mostly, informing is done by calling or sending SMS to the subject of appeal on the day 
service results. An important indicator of quality work of such centers is a public feedback. For this purpose 
boxes of reviews or book of complaints and suggestions are used, with increasing opportunity to leave 
comments, complaints or suggestions via electronic resources. 

Most of COAS in the major cities of Ukraine provide activity of receptions/information and 
counseling centers, which increases the quality of service delivery, help customers to navigate in 
documents, and saves time that will be spent on their processing, as far as it is not easy for people to 

                                                      
1 Яскевич, А. (2015). Моніторинг впровадження інструментів електронного урядування в органах місцевого 
самоврядування. Вінниця: ГО «Подільська агенція регіонального розвитку», 49. 
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understand the process of obtaining necessary administrative services. In addition, availability of reception 
also helps administrators not to waste time on consulting, thus reducing duration of audience and at the 
same time improving the quality of services. 

At the same time the majority of Centers introduced the possibility of an appointment at a reception, 
increasing the opportunity to do this by electronic means - e-mail, COAS website or personal electronic 
office. However, the most problematic issue still is the question of introduction of electronic queue, as only 
a small part of centers (mostly in the cities of regional importance) provided its operation1. 

As a result, we may mark out the following problems that hinder active implementation of e-
government tools at local level in Ukraine: 

 low level of interest and involvement of citizens in the processes of public administration at 
local level; 

 lack of clear understanding of the management of local public authorities on the need to 
introduce e-governance in the subordinate authorities (transparency of activities, electronic services, 
electronic document operation) closed and unclear decision-making processes;  

 limited financial resources for purchase of telecommunication equipment and software, and 
keeping qualified staff of IT-specialists and operation of the centers of administrative services; 

 lack of effective coordinating center at national level to provide advice and practical tools for 
development of e-government at local level and assessing trends of its development. 

In addition, further introduction of e-government at local level requires resolution of important issues 
such as standardization of electronic administrative services, introduction of electronic identification of 
natural and legal persons in public information and telecommunication systems, formation of a unified 
approach to introduction of electronic documents and electronic interaction between national and local 
authorities. E-government reform will succeed only if the vast majority of population has access to created 
web-resources, sufficient level of awareness and interest in the use of advanced tools of interaction with 
authorities2.  

Conclusions and perspectives of further research. Thus, modernization processes continue in 
Ukraine for implementing e-government at various levels of state power. It is worth noting a number of 
progressive changes in the use of e-governance tools that are implemented locally. First of all, local public 
authorities ensured functioning of web-sites which inform citizens about their activities and have elements 
of feedback. Sphere of relations connected with implementation and operation of electronic document 
management and use of electronic documents received institutional development at local level. Also, 
providing of electronic administrative services started locally through the centers of administrative services, 
ensuring citizens get a wide range of quality administrative services under simplified procedure. 
Meanwhile, at this time some cities have significant achievements in this area, which should be extended 
across the country as best practice. This applies primarily to developments in Kyiv and Vinnytsia. 

However, the processes of formation of e-government at local level in Ukraine remain uneven and 
sometimes chaotic. As far as each local public authority has its own experience, introducing those tools it 
considers necessary. At the state level is still not formed a single comprehensive view on implementation 
and development of e-government at lower levels of public authority. It is clear that for comprehensiveness 
changes in this area these processes should be systematized and standardized. 

Considering all previously mentioned above, further research in this area will include analysis of 
problems and trends of introduction e-government at local level in the European Union. 
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CHANGE OF POLITICAL DEVELOPMENT VECTOR  
OF THE BALTIC STATES AFTER COLLAPSE OF THE USSR 

The article analyzes the Baltic States since their entry  into the Euro‐Atlantic space. Considered 
the  Soviet  period  which  formed  a  number  of  specific  features  of  development  of  the  Baltic 
states, and had a significant impact on the socio‐economic processes taking place in them after 
independence. 
Since  joining  the Euro‐Atlantic security  space,  the Baltic countries  that were part of  the Soviet 
space continued  to  follow Western  traditions and values,  that were very close  to  them during 
the years of  the «Soviet experiment»,  so  these countries  in 1990‐2000 years easily  reoriented 
their political and socio‐economic areas. This issue is certainly relevant to the present time and 
some of its aspects are analyzed in the works of A. Brazauskas, A. Gorbunov, V. Landsbergis and 
others. The study is foreign policy of the Baltic States in the period of the USSR and prospects for 
further development  in  the EU. To address  this goal we should address  the  following research 
objectives: to identify the main directions of foreign policy of the Baltic states and to determine 
and justify stages of preparation for EU membership. 
First  of  all,  it  should  be  noted  that  it  is  the  Baltic  republics  the  fastest  developing  in  socio‐
economic terms in the USSR. Consequently, since the beginning of perestroika, Baltic countries 
have not yet fully considered the possibility of leaving the Union. But the general deterioration 
of  the  internal  and domestic  economic  situation  and  Soviet  leadership  unwillingness  to  go on 
providing greater economic and political freedoms in the national republics led to what became 
the  main  right  nationalist  positions  in  social  and  political  movements  of  the  Baltic  States.  It 
should be  stressed  that over  the years  since  independence,  the  idea of «Baltic Way» basically 
lost  content.  Although  in  terms  of  integration  had  been  achieved  in  establishing  formal 
institutional  mechanisms  of  interaction,  but  no  pragmatic  interest  in  deepening  its  likely 
indicates the threshold of such cooperation. In place of Baltic integration comes generally based 
on  not  yet  fully  defined,  but  formed  under  the  influence  of  regionalization  of  cultural  and 
historical community of the Baltic region. 
Key words: modern political process, European  integration, European Union, Lithuania,  Latvia, 
Estonia, democracy, free market, Soviet Union, NATO. 

З моменту вступу до Євроатлантичного безпекового простіру, країни Балтії, які були щодавно 
частиною загального радянського простору, продовжували наслідувати західні традиції і цінності, 
які були дуже близькі ним протягом усіх років «радянського експерименту», завдяки чому ці країни 
в 1990-2000-і роки так легко переорієнтували свої політичні і соціально-економічні спрямування. 

Зазначена проблема є, безумовно, по сей час актуальною і окремі її аспекти аналізуються у 
роботах наступних авторів: А. Бразаускаса, А. Горбунова, В. Ландсбергіса та А.Рюйтеля, які 
проживають у країнах Балтії і займаються цими питаннями. 

Метою дослідження є зовнішньополітична діяльність прибалтійських держав у зазначений 
період і перспективи подальшого розвитку у складі ЄС. 

Для вирішення зазначеної мети необхідно вирішення наступних дослідних завдань: 
 – виявити основні напрямки зовнішньої політики прибалтійських держав; 
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 – виділити і обгрунтувати етапи підготовки країн до вступу в ЄС. 
Перш за все варто зазначити, що саме прибалтійські республіки найбільш динамічно 

розвивалися в соціально-економічному плані у складі СРСР. Внаслідок цього, з початком 
перебудови прибалтійські республіки ще остаточно не розглядали можливість виходу з Союзу. 
Однак погіршення загальної внутрішньополітичної і внутрішньоекономічної ситуації, а також 
неготовність керівництва СРСР піти на надання більших економічних і політичних свобод в 
національних республіках призвели до того, що правонаціоналістичні позиції стали головними у 
суспільно-політичних рухах Балтії. 

Саме за часів Радянького Союзу сформувався ряд специфічних особливостей розвитку 
прибалтійських держав, який мав істотний вплив на соціально-економічні процеси, що відбувалися в 
них після здобуття незалежності у 1991 р. По-перше, це демографічна ситуація в прибалтійських 
республіках, яка склалася за 50 років їх перебування у складі Радянського Союзу. Хоча чисельно 
населення республік Прибалтики у тій епосі залишалося приблизно незмінним, частка  росіян і 
російськомовниго населення у загальному балансі населення збільшувалася. Винятком була тільки 
Литва. До розпаду СРСР у серпні 1991 р. литовці становили 81,5 % населення, в той час як частка 
естонців в Естонії була 61,3 %, латишів у Латвії – 52,1 % від загального населення країни 1. Багато в 
чому саме внаслідок цього Литва не відчівала труднощів надання громадянства усім, хто проживав 
на її території, у той час як на території Латвії та Естонії етнічні мешканці зазнали істотних 
правових, політичних і соціальних обмежень. 

По-друге, особливе місце, яке займала прибалтійська економіка в загальносоюзному 
народному господарстві. У республіканських економік була більш диверсифікована виробнича 
структура, високопродуктивне і найбільш рентабельне сільське господарство, розвинена 
інфраструктурна мережа, значна продуктивність праці. 

Продукція прибалтійських підприємств користувалася великим попитом серед населення. 
Cфера послуг оцінювалася масовою свідомістю відповідною західному рівню. В цілому Прибалтика 
розглядалася найбільш близькою до Європи за якісним показником життя у порівнянні з іншими 
республіками Радянського Союзу. 

По-третє, вже з 1960-х років у прибалтійських республіках стали проводитися економічні 
експерименти з впровадження більш ефективних методів господарювання. Наприклад, в Естонії 
риболовний колгосп ім. Кірова з середини 1970-х, а в Латвії колгосп «Адажі» з початку 1980-х років 
працювали в умовах повної самоокупності, а багато підприємств легкої і харчової промисловості 
працювали тією чи іншою мірою – на господарській розрахунковій основі 2. 

Можна констатувати, що на момент виходу з Радянського Союзу вони мали низку 
конкурентних переваг у порівнянні з іншими союзними республіками, а саме: 

 – вигідне геоекономічне положення; 
 – наявність розвиненої логістичної інфраструктури вже на кінець 80-х років; 
 – наявність висококваліфікованих кадрів у регіоні (розвиненість електротехніки, 

радіоелектроніки, машинобудування, хімії та ін.); 
 – наявність ринкового досвіду на момент здобуття незалежності; 
 – хильність до індивідуальної трудової діяльності як загальна риса національної психології 

прибалтійських народів. 
У республіках сконцентрувалися найгостріші суперечності, що призвели в комплексі до 

отримання ними незалежності і виходу зі складу СРСР. Більш того, «…на відміну від інших 
радянських республік, прибалтійські користувалися не тільки моральною, в рамках боротьби Заходу 
за демократичні ідеали і права людини, а й безпосередньою політичною та дипломатичною 
підтримкою США 3, Європейського парламенту, окремих європейских, у першу чергу, 
скандинавських країн. Вплив міжнародних чинників не носив абсолютний характер, але був досить 
великим 4. Міжнародний фактор поєднувався з особливостями соціально-економічного розвитку 
Балтії. 

Однак, на думку Р. Х. Симоняна, саме цей міф «виявився потужним негативним фоном, на 
якому російськими чиновниками здійснювалася пересипана численними поразками практика 

                                                      
1 Гущин, В.И. (2013). Рига. Москва: Рассвет, 77-92. 
2 Симонян, Р.Х. (2005). Россия и страны Балтии. 2-е изд., доп. Москва: Институт социологии РАН, 38. 
3 Гущин, В.И. (2013). Рига. Москва: Рассвет, 77-92. 
4 Симонян, Р.Х. (2005). Россия и страны Балтии. 2-е изд., доп. Москва: Институт социологии РАН, 91. 
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відносин з прибалтійськими республіками всі наступні роки після розпаду СРСР» 1. 
Як уже було згадано, прибалти в радянські роки перебували в привілейованому становищі і, за 

свідченням сучасних дослідників, абсолютно не бажали ним поступатися. Тому спочатку метою 
створення Народних фронтів у Латвії, Естонії та Литві декларувалося сприяння розбудові та і їх 
діяльність була, в цілому, спрямована на прискорене реформування союзної економіки, надання їм 
більшої господарської незалежності, політичних і економічних свобод. Саме прибалтами було 
вперше (ще напочатку перебудови) запропоновано підписати новий союзний договір про створення 
«оновленої федерації», тобто те, що згодом планувалося в рамках Новоогарівського процесу. Вже у 
1988 р. на Установчому з'їзді «Саюдіса» прозвучали заклики до незалежності і слова про 
незаконність приєднання Литви до Радянського Союзу, на що А. Бразаускас – тодішній лідер КПЛ 
змушений був відповісти: «Деякі виступи ... засмучують ... Невже ми можемо ось таким чином, з 
трибуни, вирішувати найскладніші питання, які не змогли вирішити за 48 років існування 
Радянської Литви? ... чи думаємо ми про наслідки, які можна очікувати? … Я чесно, дорогі друзі, 
хочу сказати: вмійте чекати» 2. 

Цікаво також, що вимоги суверенітету, які висувалися до 1989 р, не припускали повноцінної 
реалізації права на самовизначення, а мали на увазі лише великі свободи. Американський дослідник 
А. Лівен зауважив з цього приводу: «Протягом цих років слова «незалежність», і ще більше 
«суверенітет» придбали спектр значень, невідомих на Заході. ... Між Кремлем, національними 
рухами і республіканськими комуністичними партіями існувало щось на кшталт таємного договору, 
що полягав у тому, що «незалежність» насправді не означає справжню незалежність, що 
«суверенітет» означає щось менше, ніж повне право на самовизначення, і що незалежність і 
суверенітет якимось чином можуть здійснюватися в рамках радянської системи. Це була омана, 
оскільки ніхто не хотів відкритого зіткнення» 3. 

Наростання економічної та політичної кризи в Радянському Союзі, небажання центру 
реагувати адекватним чином на ініціативи республіканських компартій і суспільно-політичних рухів 
поступово призвели до того, що в цих рухах при мовчазній підтримці перших до керівництва 
структур прийшли національні праворадикальні сили, які висунули вже інші гасла: в першу чергу, – 
повної незалежності від Москви. Першою республікою, що встала на шлях відділення, була Литва. 
11 березня 1990 р. незадовго до цього переобрана Верховна Рада республіки на чолі з 
В. Ландсбергісом приймає акти «Про відновлення незалежної Литовської держави» і «Про 
відновлення Конституції 1938 р.». У Латвії «Декларація про відновлення Латвійської республіки» 
була прийнята Верховною Радою Литовської РСР 4 травня 1990 року. Нарешті, Естонія заявила про 
незалежність прийняттям двох документів: 2 лютого 1990 року було ухвалено «Декларацію з 
питання державної незалежності Естонії», а 30 березня – постанова Верховної Ради Естонської РСР 
«Про державний статус Естонії». 

Важливо відзначити, що політичні процеси, що відбувалися в прибалтійських республіках, 
знаходили значну підтримку в західних країнах. Так, наприклад, під час оголошеної Москвою 
економічної блокади Литовської РСР лідери ФРН і Франції Г. Коль і Ф. Міттеран намагалися бути 
посередниками у врегулюванні спору. Специфічне положення країн Балтії обумовило і 
специфічність питання – відповіді: замість питання, чи будуть вони випущені на свободу, було 
питання, коли» 4. Цікаво, що першою країною, яка визнала їх незалежність, була Ісландія. 11, 
лютого 1991 року нею була визнана незалежність – Литви, 22 серпня – Естонії, 23 серпня – Латвії. 

Остаточно це сталося 6 вересня 1991 p., коли їх незалежність була визнана СРСР. Хоча ще у 
січні Б. Н. Єльцин підписав договори про основи міждержавних відносин Росії з Естонією і Латвією 
(відповідно 12 і 13 січня), а 29 липня – з Литвою, в яких сторони визнавали один одного 
незалежними державами, а 24 серпня, тобто через кілька днів після невдалого путчу ГКЧП, він 
знову видає накази про визнання державної незалежності прибалтійських республік і встановлення з 
ними дипломатичних відносин. 

При цьому, як зазначає Р. Х. Сімонян, «поспіх і непрофесіоналізм призвели до найгостріших 

                                                      
1 Симонян, Р.Х. (2005). Россия и страны Балтии. 2-е изд., доп. Москва: Институт социологии РАН, 209–210. 
2 Фурман, Е.Д. (2009). Становление партийной системы в постсоветской Литве. Москва: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 53. 
3 Фурман, Е.Д. (2009). Становление партийной системы в постсоветской Литве. Москва: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 54. 
4 BrGgemann, K. (2003). Leaving the – Baltic. Estononian Identity Review of History, 343-360. 
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проблем і з виведенням військ, і з демаркацією кордонів, і з державним майном, і з багатьма 
іншими. А, головне, з цивільним статусом російського населення, яке з державотворчої більшості 
стало раптово етнічною меншиною, кинутою керівництвом історичної Батьківщини 
напризволяще» 1. 

Євроатлантична інтеграція стала основою зовнішньої політики країн Балтії. Однак, як це не 
парадоксально, якщо традиційно вважається, що економіка і господарські інтереси визначають 
характер політичного розвитку, в прибалтійських державах, швидше, навпаки, всі 
внутрішньополітичні та внутрішньоекономічні реформування (демократизація, лібералізація, 
приватизація і т. д.) – було підпорядковане загальній ідеї створення суспільства, цінності якого 
будуть відповідати загальновизнаним західним зразкам (демократія, вільний ринок, права людини). 
Хоча економічні реформи і зовнішньоекономічна переорієнтація зі Сходу на Захід носили 
хворобливий характер для прибалтійских товариств, не можна не відзначити, що, незважаючи на 
ряд істотних витрат, країни Балтії за минулі два десятиліття досягли значних успіхів на шляху 
інтеграції в євроатлантичні об'єднання. Не останню роль в цьому зіграла та економічна основа, яка 
сформувалася в радянську епоху і якої у 1990-і роки нові керівники прибалтійських держав 
послідовно і не без успіху намагалися позбутися. 

Ще з моменту здобуття незалежності, економіки Латвії, Литви і Естонії якісно відрізнялися 
від народних господарств інших радянських республік – вони володіли розвиненою 
інфраструктурою (дороги, трубопроводи, порти); мали значні енергетичні потужності, великі 
підприємства і добробут, економічний розвиток, діяльність в рамках ЄС і НАТО. Інтенсивне 
співробітництво відбувається в сфері реалізації енергетичних, транспортно-інфраструктурних 
проектів, а також проектів, що стосуються внутрішньої безпеки». 

Естонія віддана ідеї прибалтійського єдності, а її президент Томас Хендрік Ільвес, відомий 
своїм негативним ставленням до приєднання його країни до прибалтійських держав 2, вважав, що 
подібна ідентичність штучна і створена у радянськї часи 3. Проте, в період головування Естонії в БА 
і БСМ в 2011 р. естонський МЗС відзначав, що хоча країни Балтії сьогодні «всі члени 
Європейського союзу і НАТО, балтійське співробітництво не втратило своєї цінності. 

В той самий час, центр тяжіння їх співпраці значно перемістився в сферу співробітництва між 
усіма країнами Північної Європи, особливо це стосується форматів NB-8, Ради держав Балтійського 
моря, Стратегії ЄС для регіону Балтійського моря». 

Дійсно, після здобуття незалежності, а потім здійснення основної мети своєї внутрішньої і 
зовнішньої політики, країни Балтії практично втратили змістовне наповнення ідеї прибалтійської 
співпраці. Останньою її найбільш значущою складовою залишається прихильність спільної 
історичної пам'яті, яку  більшою чи меншою мірою на офіційному рівні демонструють всі три 
країни. 

Одночасно між країнами Балтії в 90-і роки формувалося співробітництво у військовій сфері. 
Спільні проекти в цій галузі почали здійснюватися ще до вступу в НАТО в 2004 р (одним з перших 
таких проектів стало створення в 1994 році миротворчого батальйону BALTBAT зі штабом в Адажі 
(Латвія), розформованого в 2003 р., а потім знову відтвореного в 2007–2010 рр. для участі в 
чергуванні Сил реагування НАТО) і продовжують реалізовуватися і по сей день. Мова йде про 
створення у 1994 р. системи спостереження за повітряним простором Балтії – The Baltic Air 
Surveillance Network (BALTNET), навесні 1998 р. – військово-морської ескадри Baltic Naval 
Squadron (BALTRON), в 2002 р – Балтійської інформаційної системи управління і контролю (The 
Baltic Command and Control Information System – BALTCCIS). Нарешті, в червні 1998 року у 
м. Тарту (Естонія) спільним рішенням міністрів оборони Естонії, Латвії і Литви було створено 
Балтійський оборонний коледж – The Baltic Defence College (BALTDEFCOL). 

У теперішній час прибалтійська співпраця на концептуальному рівні продовжує фігурувати в 
якості пріоритету всіх трьох країн Балтії. Так, у Програмі Уряду Литви 2013 року було відзначено, 
що «тісна співпраця Литви, Латвії та Естонії і далі буде необхідна як з політичної точки зору і з 
точки зору необхідності гарантій безпеки, так і виходячи з економічних і культурних аспектів». 

Ефективна реалізація важливих енергетичних проектів, таких як «Rail Baltica», «Via Baltica» 
                                                      

1 Симонян, Р.Х. (2005). Россия и страны Балтии. 2-е изд., доп. Москва: Институт социологии РАН, 64. 
2 Hendrik, T. (2005). Baltic countries – Estonia. Estonian Ministry of Foreign Аffairs. New pages of History. 
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та інших спільних програм в сфері освіти і культури, і далі буде суттєвою передумовою зміцнення 
економічного і соціального розвитку, культу» рних і міжлюдських зв'язків між трьома країнами 
Балтії». 

Латвійська позиція щодо сусідів Балтії носить «багатосторонній і прагматичний характер». 
Трибічна співпраця «ґрунтується на спільних інтересах і цілях трьох країн в області зовнішньої 
політики і політики безпеки: сприяння підтримці безпеки, і в результаті за два пострадянських 
десятиліття можна нарахувати лише кілька прикладів реальної і не дуже успішної співпраці між 
країнами Балтії» 1 

Це будівництво єдиної автомагістралі «Via Baltica» (найбільших успіхів досягла Литва, де і за 
радянських часів були кращі автодороги), єдиної залізничної магістралі «Rail Baltica» / «Rail Baltica-
2» (хоча, як раніше зазначалося, процес розвивається складно і згода між трьома прибалтійськими 
країнами досягається насилу). Залишається незрозумілою доля будівництва нової АЕС в Ігналіні, 
яку за первинним проектом повинні були будувати спільно Литва, Латвія, Естонія і Польща. 

Невдачею закінчилися і спроби прибалтійських держав перешкодити будівництва Північно-
Європейського газопроводу («Північний потік») і запропонувати свою – транспортувати газ уздовж 
узбережжя («Бурштиновий потік»), – в якій могли б взяти участь Литва, Латвія, Естонія і Польща. 
Нарешті, в контексті енергетичної політики створення національного терміналу СПГ Литвою 
ставиться під питання окупність проекту регіонального терміналу, на будівництво якого 
претендують Латвія, Естонія і Фінляндія. 

Більш того, є і приклади суперництва. Так, з середини 1990-х років йшли постійні суперечки 
між Литвою і Латвією з приводу державної приналежності нафтоносної ділянки континентального 
шельфу (в районі Клайпеди і Лієпаї). Тільки до 1999 р. Литві вдалося домогтися права на 
експлуатацію родовища, хоча Латвія пізніше стала регулярно пред'являти екологічні претензії. Крім 
того, укладену в тому ж році угоду про морський кордон Латвія відмовляється ратифікувати, 
висуваючи як умову право спільної розробки зазначених нафтових родовищ. 

В іншому економічне співробітництво не виходить за рамки звичайних зовнішньоекономічних 
контактів. Статистичні дані взаємного імпорту і експорту (вказують, що тільки для Латвії торгівля з 
сусідами має найбільше значення, що пов'язано з її центральним положенням у регіоні. 

Таким чином, за минулі роки з моменту здобуття незалежності ідея «Балтійського шляху» в 
основному втратила свїй концептуальний зміст. Хоча в інтеграційному плані були досягнуті значні 
успіхи у створенні формальних інституційних механізмів трибічної взаємодії, однак відсутність 
прагматичної зацікавленості у її поглибленні свідчить про ймовірне досягнення порогу такого 
співробітництва. На місце прибалтійської інтеграції приходить загально балтійська, заснована на 
поки ще не визначеній в повному обсязі, але сформованої під впливом процесів регіоналізації 
культурно-історичної спільності Балтійського регіону. 

References 
1. BrGgemann, K. (2003). Leaving the – Baltic. Estononian Identity Review of History, 343-360. [in English]. 
2. Furman, E.D. (2009). Stanovlenie partijnoj sistemy v postsovetskoj Litve [The formation of the party system in 
the post-Soviet Lithuania]. Moscow: Knizhnyj dom «LIBROKOM. [in Russian]. 
3. Gushhin, V.I. (2013). Riga [Riga]. Moscow: Rassvet. [in Russian]. 
4. Hendrik, T. (2005). Baltic countries – Estonia. Estonian Ministry of Foreign Аffairs. New pages of History. 
<http://vm.ee/en/estonia-nordic-country> [in English]. 
5. Simonjan, R.H. (2005). Rossija i strany Baltii [Russia and the Baltic countries]. 2-e izd., dop. Moscow: Institut 
sociologii RAN. [in Russian]. 
6. Thatcher, M. (1993). The Downing Street Years. London: HarperCollins. [in English]. 

                                                      
1 BrGgemann, K. (2003). Leaving the – Baltic. Estononian Identity Review of History, 343-360. 
 



ISSN 2336‐5439   EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 3 Issue 5 2016 

 87

MEDIA DIMENSIONS OF POLITICAL AND LEGAL DISCOURSE 

Ольга Дяченко 
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна 

СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ МОВНО-МАНІПУЛЯТИВНИХ 
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CURRENT UNDERSTANDING OF LINGUAL AND 
MANIPULATIVE TECHNOLOGIES IN POLITICAL ACTIVITY 

Modern  political  process  is  characterized  by  reduction  of  cases  of  use  of  power  methods  of 
impact. They are succeeded by a wide arsenal of manipulative technologies by means of which 
the  subject  of  impact  receives  desirable  behavior  from  an  object.  At  the  same  time  the  last 
considers  its  decisions  independent  and  do  not  feel  any  external  pressure.  Article  aims  to 
analyze  lingual  and  manipulative  technologies;  the  author  defined  the  main  approaches  for 
understanding  the  essence  of  manipulation  and  lingual‐manipulative  impact.  The  main 
techniques  of  manipulative  impact  on  the  addressee  were  determined,  including  lexical, 
grammatical, phonetic and graphical influence. Such technologies of lingual‐manipulative impact 
as promotion and political advertizing were considered. 
Key  words:  manipulation,  political  manipulation,  lingual‐manipulative  technologies,  political 
activity, political consciousness 

Постановка проблеми. Умови сучасної політичної реальності демонструють постійне 
збільшення випадків застосування мовно-маніпуляційних технологій. Незважаючи на розширення 
практики, теоретичні аспекти використання подібних технологій розглядаються фрагментарно, 
немає систематичних праць з цього питання. 

Зі зростанням ролі інформаційної складової в житті суспільства, маніпулятивні технології 
поступово стають одним із головних засобів політичного впливу. Перенавантаження 
інформаційного поля призводить до розширення спектру використання інформаційно-
психологічних прийомів, за допомогою яких суб’єкт привертає до себе увагу широких мас 
населення та набирає велику кількість прибічників своїх політичних програм та дій. В результаті 
постійної модернізації маніпуляційних технологій вони стали більш універсальними, посилився їх 
проникаючий вплив та сила дії на масову та індивідуальну свідомість громадян, їх ціннісні 
установки та політичний світогляд. 

Вітчизняна практика також демонструє означену тенденцію. Сучасні маніпуляційні технології 
отримали свій розвиток у багатьох політичних процесах: від формування стратегії політичної 
поведінки особи до прийняття політичних рішень та проведення виборчих кампаній. 

Відсутність системних праць, присвячених комплексному аналізу феномену політичного 
маніпулювання та впливу на свідомість мовно-маніпулятивних технологій призводить до того, що 
неможливо спрогнозувати негативні наслідки їх дії на громадську свідомість. 

Все означене і обумовлює актуальність теми статті. 
Мета статті полягає у з’ясування сутності мовно-маніпулятивних технологій на сучасному 

етапі розвитку суспільства. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Приклади використання маніпулятивних 

технологій в політичному житті в своїх працях розглядали ще античні автори. Проблема 
політичного маніпулювання носить міждисциплінарний характер. Зараз питанням мовно-
маніпуляційних технологій присвячені праці науковців в галузі соціології, політології, психології та 
лінгвістики. 
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Окремі аспекти політичного маніпулювання розглядались науковцями в різних галузях знань. 
Так, психологічні аспекти маніпулювання проаналізовано в працях Е. Шострома, К. Хорні, 
О. Доценко. Остання авторка також провела роботу по синтезуванню визначень феномену 
маніпуляції. 

Соціальні ролі, статуси, потреби і суспільство в цілому як основний суб’єкт впливу на 
особистість розглядаються в роботах: Г. Маркузе, X. Ортега-і-Гассета, Ж. Бодріяра, Е. Ноель-
Ноймана, Е. Фромма та ін. 

В роботах Р. Арона, Л. Саністебана, Р. Барта, Т. Парсонса, Г.  Алмонда та ін. проаналізовано 
вплив політичної ідеології та міфів на формування політичної свідомості людини. 

Аналізу особливостей управління поведінкою електорату присвячені праці А. Ковлера, 
Д. Нежданова, Г. Почепцова, О. Королько, особливостям пропагандистських технологій – 
Г. Лассуела, Е. Бернайза, Е. Роджерса та ін. 

До класичних праць, присвячених дослідженню різних аспектів феномену маніпуляції, можна 
віднести праці Р. Гудина, Г. Шиллера, Л. Прото, Дж. Рудінова та ін. 

У сучасному науковому дискурсі активно обговорюються різні аспекти політичного 
маніпулювання західними авторами: Ф. Грін, Т. Хоув, В. Бенет Я. Манхейм, С. Лівінстоун, 
Р. Шапіро та ін., російськими: Е. Жукова, Є. Плешивцева, Є. Дьякова, Н. Мантуло, Л. Васильєва, 
О. Ланге, Г. Грачов, І. Мельник, Г. Філіппов та ін., а також вітчизняними: М. Бебик, А. Романюк, 
І. Жданов, С. Грабовська, Л. Скочиляс. Крім того, аналізом залучення маніпулятивних політичних 
технологій займаються Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, 
Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Український 
центр економічних і політичних досліджень ім. О. Розумкова, Український незалежний центр 
політичних досліджень та ін. 

Незважаючи на те, що маніпулятивні технології використовуються в політичній практиці 
протягом століть, а в сучасному суспільстві вони є неодмінним атрибутом комунікації, теоретична 
база цього феномена на сьогоднішній день досить слабка: не сформовані єдині підходи до його 
вивчення з боку різних гуманітарних наук, не вироблена пояснювальна модель маніпулятивного 
впливу, не приведена класифікація маніпулятивних технік і технологій. Відсутні спеціальні 
узагальнюючі роботи, які б поєднували в єдиній площині уявлення про політичної маніпуляції, 
накопичені в різних областях наукового дискурсу. Все це робить необхідним подальше дослідження 
феномену політичного маніпулювання та особливостей мовно-маніпуляційних технологій, при 
цьому особливу увагу необхідно приділити не тільки прикладним, а й теоретико-методологічним 
аспектам феномена. 

Виклад основного матеріалу. Маніпулювання в політичній практиці використовується 
протягом багатьох віків. Проте з часом ускладнюють та урізноманітнюються технології та засоби, за 
допомогою яких відбувається вплив на об’єкт та досягається мета суб’єкта. 

Для опису теоретичної бази феномену політичного маніпулювання в цілому, та мовно-
маніпулятивних технологій зокрема є недостатнім опис засобів, прийомів та технологій впливу, 
необхідно з’ясувати сутність самого феномену політичного маніпулювання та його елементів, 
ступеня впливу кожного з них на людину. Пошук єдиної методологічної основи ускладнюється 
міждисциплінарним характером явища, а також тим, що на даний час немає єдиного підходу до 
визначення поняття «маніпуляція». Різні автори роблять акцент на різні властивості маніпулювання. 
Так, Л. Прото розуміє маніпуляцію як «прихований вплив на здійснення вибору»1, Р. Гудін вважає, 
що «маніпуляція є владою, що здійснюється приховано та всупереч з передбачуваною волею іншої 
особи»2, за Б. Бессоновим маніпуляція – це форма духовного впливу, прихованого панування, що 
здійснюється насильницьким шляхом3. 

З останньою точкою зору не можна погодитись повністю. На нашу думку, слід розмежовувати 
поняття маніпулювання та насильства. Останнє передбачає такий вплив, за якого адресат відчуває 
його примусовий характер та діє всупереч своїй волі, в той час як маніпулювання передбачає вплив, 
в результаті якого у об’єкта формується ілюзія самостійного прийняття рішення. Так, О. Бикова 

                                                      
1 Proto, L. (1989). Who's pulling your strings? How to stop being manipulated by your own personalities. 

Wellingboroug: Thorsons. Rudinow, J. (1978). Manipulation. Ethics, Vol. 88, No 4, 338 – 347. 
2 Гудин, Р., Клингеманн, Х.–Д. (1999). Политическая наука как дисципліна. Политическая наука: нове 

направления; под ред Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. Москва: Вече. 
3 Бессонов, Б.Н. (1978). Идеология духового подавления. Москва: Мысль. 
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вважає, що для маніпуляції характерна заміна переконання навіюванням, яке досягається завдяки 
особливій подачі інформації, створенню емоційного підтексту висловлювання1.  

Отже, з наведених визначень можна визначити основні риси маніпулювання, а саме: 
прихований характер, експлуатація та панування, управління та контроль, використання іншого 
суб’єкта в якості об’єкта, опосередкований вплив, програмування думок та намірів. 

Спробу систематизувати наявні в науці визначення здійснила О. Доценко: маніпуляція – вид 
психологічного впливу, майстерне виконання якого призводить до прихованого формування у іншої 
людини намірів, що не співпадають з його актуально існуючими бажаннями2. 

Під політичною маніпуляцією слід розуміти систему засобів ідеологічного та духовно-
психологічного впливу на масову свідомість з метою нав’язування певних ідей та цінностей3. Таким 
чином, політична маніпуляція передбачає специфічний вид впливу, що має на меті впровадження в 
свідомість від виглядом об’єктивної інформації неявного, але бажаного для тих чи інших 
політичних груп змісту таким чином, щоб у адресата на основі даного змісту формувалась 
максимально наближена до бажаної думка. 

Мовна маніпуляція є одним із різновидів політичного маніпулювання.  
В науковій літературі існує кілька підходів до визначення мовної маніпуляції. Найбільш 

широке трактування так визначає мовну маніпуляцію: будь-яка мовна комунікація, що успішно 
завершилася (досягла запланованого результату)4. Таке визначення потребує уточнень, отже 
обґрунтовано існують дефініції, що розглядають мовне маніпулювання як: 

- такого роду висловлювання, коли той хто говорить вербально повідомляючи одну 
інформацію, бажає досягти певної цілі, ніяк не означеної словесно5; 

- специфічна мовна поведінка в процесі спілкування, спрямована на спонукання 
співрозмовника здійснити невигідну для нього (але вигідну для даної особи) дію6; 

- свідомий малопомітний або непомітний вплив за допомогою мови на свідомість реципієнту з 
метою досягнення змін в його когнітивній та поведінковій сфері7; 

- вид мовного впливу, використаний для впровадження в психіку адресату цілей, намірів, 
відносин чи установок, що не співпадають з тими, що є на даний момент у адресата8; 

- прихований або неявно виражений вплив за допомогою мови на думку та поведінку 
адресата, намір схилити адресата до своєї точки зору, прагнення отримати вигоду для себе, 
маскуючи при цьому свої справжні наміри9.  

Таким чином, мовне маніпулювання – це різновид маніпулятивного впливу, що здійснюється 
шляхом майстерного використання певних ресурсів мови для прихованого впливу на когнітивну та 
поведінкову діяльність адресату. 

Мовне маніпулювання пов’язано з особливою мовною організацією тексту (технікою 
побудови мови, в тому числі риторичними прийомами), сприйняття якого призводить до 
добровільного прийняття адресатом рішення, вигідного маніпулятору. 

Політики в процесі свого виступу повинні не тільки проінформувати аудиторію про якомусь 
аспекті суспільного життя, але, що найбільш важливо, домогтися розташування аудиторії, 
переконати слухачів прийняти ту чи іншу позицію, а також заручитися їхньою підтримкою. Для 

                                                      
1 Быкова, О.Н. (1999). Языковое манипулирование. Теоретические и прикладные аспекты речевого общения: 
Вестник Российской риторической ассоциации, вып. 1 (8). Красноярск, 99–103. 

2 Доценко, Е.Л. (2000). Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. Москва: Юрайт. 
3 Горбатенко, В. (2004). Політологічний енциклопедичний словник. Київ: Генеза. 
4 Гронская, Н.Э. Языковые механизмы манипулирования массовым политическим сознанием. Официальный 
сайт Университета Лобачевского Нижний Новгород <http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/9999-
0200_West_MO_2003_1/22.pdf> 

5 Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект (1993). Москва: Наука, 51. 
6 Денисюк, Е.В.(2000). Феномен манипуляции: речедеятельностная интерпретация. Культурно-речевая 
ситуация в современной России: вопросы теории и образовательных технологий: Тезисы докладов и 
сообщений Всерос. науч.-методич. конференции; Екатеринбург, 19―21 марта 2000 г. Екатеринбург, 66. 

7 Иванов, Л.Ю.(2004).  Пиар есть пиар – примеры речевой манипуляции в новом российском политическом 
дискурсе. Sprach. Literatur. Politik. Ost und Südosteuropa im Wandel. Hamburg, 33. 

8 Быкова, О.Н. (1999). Языковое манипулирование. Теоретические и прикладные аспекты речевого общения: 
Вестник Российской риторической ассоциации, вып. 1 (8). Красноярск, 99. 

9 Нефедова, Л.А. (1997). Лексические средства манипулятивного воздействия в повседневном общении (на 
материале современного немецкого языка): дис. … канд. филол. наук. Москва, 64. 



ISSN 2336‐5439   EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 

 90 

того щоб реалізувати всі свої цілі і мотиви політики-адресанти використовують мовне 
маніпулювання. Для здійснення мовної маніпуляції використовуються слова, символи, жести, 
міміка. Ще один ефективний спосіб маніпуляції в політичному дискурсі (до якого дуже часто 
вдаються сучасні політики) - показати в негативному світлі своїх супротивників перед людьми, 
вказати на їхні вади. Особливу увагу привертають маніпулятивні прийоми, які використовують 
політики в ході обговорень і дискусій. До найпоширенішим можна віднести такі: формування думок 
шляхом цілеспрямованого підбору виступаючих, подвійний стандарт в нормах оцінювання 
поведінки учасників дискусій, «маневрування» порядком обговорення, психологічні прийоми, 
самовихваляння, використання незнайомих для опонента слів, теорій і термінів, зрив або відхід від 
обговорення, вимога однозначної відповіді. 

Під технологією мовного маніпулятивного впливу слід розуміти послідовність дій 
маніпулятора, що реалізуються його мовною поведінкою з метою спонукання адресата до певної дії. 
Одразу слід зазначити, що необхідно розмежовувати поняття «мовно-маніпулятивної технології» та 
«механізму мовно-маніпулятивного впливу». Оскільки перше передбачає дії маніпулятора, зовнішні 
по відношенню до адресату, а друге – внутрішні психічні процеси адресата, що запускаються цією 
дією. 

До основних технологій мовно-маніпулятивного впливу слід віднести пропаганду та 
політичну рекламу. 

Ефективність пропаганди у значній мірі залежить від того, наскільки повно в ній 
використовуються прагматичні можливості мови. Організація мовного впливу в пропаганді 
визначається таким основним завданням: за допомогою цілеспрямованого підбору мовних засобів 
передати певний смисл, який, поєднуючи в собі інформацію і суб’єктивну оцінку, повинен 
викликати у громадськості наперед заданий прагматичний ефект1. Застосування різноманітних 
прийомів, методів, технік мовного маніпулювання у пропаганді дає можливість чинити вплив на 
свідомість громадськості, контролювати та направляти її дії. 

Можна виділити три основні способи, якими політична пропаганда, як правило, досягає своєї 
мети: проста підтасовування фактів і надання неправдивої інформації; використання моделі 
«всередині групи/поза групою»; використання емоційних установок і забобонів, які люди вже 
мають. 

Політична реклама передбачає заходи та способи формування думки виборців шляхом 
подання загалом об’єктивної інформації, що переконує у перевагах цього кандидата чи політичної 
організації над іншими. Вона складається з певної об’єктивної позитивної інформації про особу чи 
організацію та емоційно впливового повідомлення. Така реклама найбільш активно 
використовується під час передвиборчих кампаній. Під час такої кампанії у 2010 році всі кандидати 
на пост Президента України активно використовували цю технологію. Так, кампанія В. Януковича 
використовувала популістські гасла та була націлена на все суспільство, а не на певний прошарок 
населення («Україна для людей», «Почую кожного»). Відмінною рисою реклами Ю. Тимошенко 
стало використання асоціативного ряду «Вона» замість зазначення прізвища кандидата («Вони 
балакають, вона - працює», «Вони руйнують, вона - працює» і т.п.)2. 

Величезну роль в політичних перегонах мають засоби масової інформації. Вони мають ряд 
переваг в порівнянні з силовими і економічними методами панування: здійснюється непомітно для 
керованих; не тягне за собою прямих жертв і крові; не вимагає великих матеріальних витрат, які 
необхідні для підкупу чи заспокоєння численних політичних супротивників. 

Основним матеріалом для маніпуляції з боку ЗМІ є інформація, яку можна: сфабрикувати, 
видаючи її за справжню; спотворити шляхом неповної, односторонньої її подачі; відредагувати, 
додавши різні домисли; інтерпретувати факти у вигідному для маніпулятора світлі; приховати 
важливу інформацію, будь-які суттєві деталі; проявляти вибірково увагу до фактів у відповідності зі 
своєю позицією; супроводити матеріал заголовком, що не відповідає змісту; приписати кому-небудь 
заяви, яких він ніколи не робив; опублікувати правдиву інформацію, коли вона втратила свою 
актуальність; неточно цитувати, коли наводиться частина фрази або виступу; яка у відриві від 

                                                      
1 Петренко, В.В. (2003). Політична мова як засіб маніпулятивного впливу: автореф. дис. … канд. політ. наук: 

спец. 23.00.02. Київ. 
2 Кушакова, М.К. (2014). Аналіз залучення маніпулятивних політичних технологій президентської виборчої 

кампанії 2010 року. Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип. 224 Т. 236. Миколаїв: МДГУ ім. П. 
Могили, 46-49. 
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контексту набуває іншого, часом протилежний зміст. 
Досліджуючи мовні маніпуляції як вид мовного впливу в політичному дискурсі, можна 

виділити наступні рівні мовної маніпуляції та відповідні їм прийоми:  
- лексичні засоби мовної маніпуляції становлять найширшу і часто вживану сферу 

інструментів мовної маніпуляції. Звертає увагу номіналізація – поширений в політичному дискурсі 
засіб знеособлення дії. Широко затребуваними в політичному дискурсі є метафора і метонімія. 
Найчастіше в політичному дискурсі зустрічаються змінені прецедентні феномени. Джерелами таких 
мовних стереотипів можуть бути найрізноманітніші: назви гучних фільмів, часто виконуваних 
пісень, фрагментів рекламних роликів, відомі вислови громадських діячів, політиків. Також часто 
використовуються афоризми, перефразовані прислів’я. Мета політичних евфемізмів – замовчувати, 
вводити в оману громадську думку і висловлювати те, що неприємно, більш м’яким чином. 
Протилежну мету переслідують дісфемізми, засновані на підкресленні якоїсь негативної ознаки, їх 
мета – викликати неприязнь, огиду або ненависть; 

- на граматичному рівні мовна маніпуляція використовує як можливості морфологічних 
категорій і форм, так і синтаксичних конструкцій і категорій. Дуже часто зустрічаються різні види 
питань, зокрема риторичні, які не передбачають відповіді, а виступають в ролі прихованого 
затвердження. 

- фонографічний рівень (прерогатива усного мовлення): застосовуються і інтонація, і тембр, і 
виділення голосом, і паузи. Якщо ж розглядати тексти виступів політиків, то потрібно звернути 
увагу на алітерацію (повторювані букви на письмі та звукові комплекси), ритмізацію; 

- графічний рівень – використовується тільки у письмовій мові. До графічних засобів впливу 
відносять метаграфеміку, зокрема супраграфеміку (вибір шрифтових гарнітур, засобів шрифтового 
виділення). Наприклад, цілий ряд шрифтових гарнітур має виразні історичні асоціації. Так звані 
брускові шрифти, італійський і єгипетський, що були популярні на початку XX ст., що 
використовувались плакатах того часу і збережені в логотипах провідних радянських газет 
(«Правда», «Известия»), сильно асоціюються з колом «народно-революційних» уявлень1. 

До прийомів маніпулюваня свідомістю адресата можна також віднести: 
- прийом подачі матеріалу за принципом «плюс-мінус», коли «своє» протиставляється 

«чужому». При цьому відбувається представлення складних явищ як простих, заміна складних 
аргументів однозначними, маніпулятор сам  встановлює коло своїх і чужих, своє описує одиницями 
з позитивною оцінкою, чуже – негативними. Отже, цей прийом характеризується однозначним 
протиставленням поганого і хорошого без проміжних варіантів; 

- опора на стереотипи, соціальні норми, авторитет. Стереотипи підсилюють почуття 
приналежності до певної соціальної групи, що розділяє цей досвід або оцінку. У створенні мовних 
стереотипів відіграють важливу роль ключові слова - слова, які найбільш поширені в дискусіях в 
той чи інший історичний період; їх впровадження навіть в семантично порожні фрази наділяє ці 
фрази певною силою впливу та оціночністю. 

- нав’язування пресуппозицій (припущення, яке зроблено автором, прихований посил), які 
подаються як вихідна інформація, виступає в реченні в якості теми. Цей прийом використовується, 
коли адресату хочуть в прихованій формі нав’язати те, що він, можливо, не захотів би прийняти як 
явну інформацію; 

- опора на кількісні дані, псевдостатистику – використовується як один із засобів при 
створенні позитивного образу «свого». 

Таким чином слід зазначити, що успіх або ефективність мовного впливу буде визначатися в 
значній мірі тим, наскільки точно буде зроблений вибір мовних засобів, з їх великої різноманітності, 
для здійснення заланованого впливу. 

Висновки. Маніпулювання є іманентно властивим природі суспільних відносин Воно 
зумовлене асиметричним характером авторитетно-владних відносин і прагненням до побудови 
ефективної системи управління.  

Політичне маніпулювання як специфічна управлінська діяльність з боку держави щодо 
управління політичною поведінкою громадян, сформувалася у відповідь на запити нових суспільних 
норм і є результатом еволюції таких явищ як панування, експлуатація, насильство. За своєю суттю 

                                                      
1 Ковешникова, М.Н. (2014). Речевая манипуляция и приемы речевого манипулирования. Царскосельские 
чтения, Вып. XVIII. Том I, 393. 
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цей феномен все частіше розуміється як мотивація до політичної поведінки, тобто як такий вплив на 
мотиваційну сферу об’єкта, при якому оптимальним об’єкту представляється задуманий 
маніпулятором спосіб дії.  

Вивчення технологій маніпулювання за допомогою лінгвістичних засобів допомагає уникнути 
мовної демагогії та мовної агресії. Перспективність даного дослідження полягає в подальших 
дослідженнях мовних особливостей впливу політиків на суспільство (на прикладі лінгвістичного 
аналізу текстів їх виступів). 
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NAZI INDOCTRINATION AND TECHNOLOGY  
TO WORK WITH PUBLIC OPINION 

National socialism initiated new methods and technologies of working with masses. The article 
deals with interaction of political,  ideological and psychological factors of a totalitarian regime. 
After  World  War  II  the  country  was  on  the  crossroads  of  ideological  choice  of  development 
model.  National  socialists  came  to  power  under  the  banners  of  revolution,  restoration  of 
historical greatness of the state, creation of a new social order. This article studies the methods 
of  dealing  with  opposition  parties,  which  led  to  establishment  of  dictatorship.  A. Hitler 
emphasized that National socialism is an ideology and a party that defends the interests of their 
own people,  so he stressed the need  for  revolutionary action. He argued that  ideology can be 
accepted  by  people  if  its  basic  instructions  will  first  be  explained  in  a  simplified  form  of 
propaganda. We consider certain periods of work with public opinion. Between 1933‐1935 years 
social and political debate were allowed, principles of working with adults, youth and children 
were  forming.  Glorification  of  war,  restoration  of  the  army  was  at  the  same  time  peaceful 
rhetoric of official speeches. The principle of focusing on a single opponent was actively used in 
ideological struggle. In 1936 the idea of national greatness and racial superiority of Germans was 
introduced  for  the purpose of psychological mobilization of population.  Education and  culture 
were used to form Nazi worldview of citizens. Particular attention was paid to positive image of 
Hitler. Since 1938 propaganda focused on explaining the need for "equalization of opportunities" 
of Germany,  that  explained  strengthening of  its military  activity  in  Europe.  The  article  proved 
that ideology conceptually explained the world, education and culture shaped the rules of use of  
concepts,  and  propaganda  effectively  influenced  public  consciousness  by  changing  denotative 
content of social and political action. 
Key words: National socialism, ideology, social consciousness, propaganda, totalitarian politics.  

Постановка проблеми. Одна з важливих проблем, пов’язаних з дослідженням діяльності 
Третього рейху – особливість політичної моделі панування. Націонал-соціалістичне панування 
включало соціальну обумовленість, політико-теоретичне підґрунтя діяльності нового типу режиму. 
Режим залежав від ідеології націонал-соціалізму, яка доводила необхідність створення нового типу 
держави, нової моделі політико-правових норм, нової антропології, що приводило до руйнації 
громадянського суспільства та підтримувало расову ідентичність. Ідеологія націонал-соціалізму 
активно впливала на процеси, що відбувалися в соціальній психології індивідів та народу. Взаємодія 
на рівні свідомих і підсвідомих процесів формувала національну і соціальну ідентичність. Націонал-
соціалісти створили нову технологію роботи з масами, з суспільною думкою, з контролем над 
інформаційними потоками. 

Стан дослідження. Західні дослідники Дж. Моссе, В. Ветте, М. Горкгаймер, К. Зонтгаймер, 
В. Ширер зосереджувалися на дослідженні методів формування іміджу лідера, технологіям роботи з 
масовою свідомістю. Радянські вчені П. Гуревич, О. Бланк, О. Галкін переважно досліджували 
політичну агітацію та методи націонал-соціалістичної ідеологічної боротьби. Для українського 
вченого Г. Почепцова актуальною є проблематика політичного маркетингу, політичного 
менеджменту, маніпулювання суспільною свідомістю. 

Метою статті є визначення взаємодії та взаємовпливів політико-ідеологічних і соціально-
психологічних факторів у процесі ідеологічної та пропагандистської діяльності націонал-
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соціалістичного режиму. 
Виклад основних положень. Тоталітарна система створює нові форми суспільного ладу, 

адже адаптаційні можливості громадян залежать від розуміння доктрини панування та політичної 
лінії, виробленої політичною системою. У наслідок війни, руйнації монархії відбулося скасування 
традиційної моделі соціальної стратифікації, люди втратили традиційний зв'язок з соціальними 
групами, організаціями, які представляли їхні інтереси. За часів Веймарської республіки значно впав 
авторитет політичних партій, оскільки громадяни сприймали їх як партійних функціонерів, а не 
представників інтересів спільноти. В свою чергу, НСДАП намагалася представити свою політичну 
позицію як представництво інтересів нації. Представництво загальнонаціональних інтересів 
означало повну уніфікацію на культурному, етнічному та соціальному рівні. Тоталітарна держава, з 
одного боку, створювала умови для згуртування людей в одну спільноту, з іншого, розділяла, 
підтримувала атомізацію суспільства. Політична культура тоталітарної системи заснована на 
ідеологічному поясненні метафізичних питань, суспільного устрою та державному терорі, тобто 
людина займає певне місце в соціумі, має соціальний статус лише у приналежності до групи, етносу. 
Суспільство поступово прийняло програму партії, адже осмислення наслідків війни у суспільній 
дискусії посилило несвідому спадковість з попередньою політичною традицією: феномен фюрера як 
нащадка сильної монархічної влади і визначення закономірності – сильна державність у 
традиційному прусському дусі приведе до сильної Німеччини. Досить довго країна знаходилась на 
перехресті ідеологічного вибору – комуністичного, консервативного, соціал-демократичного, 
націоналістичного шляху розвитку. Лідер націонал-соціалістів зміг отримати підтримку різних 
прошарків населення, тому що запропонував об’єднавчу ідею – відродження держави, якій 
присвячена «революція націонал-соціалістів»1. Кожній групі він пропонував те, що вони очікували 
або боялись2. Г. Раушнінг пише, що економічні еліти були залякані ідеєю зубожіння в наслідок 
комуністичного наступу радянської моделі. Активній молоді було запропоновано ідея расової 
зверхності німців, яким належить майбутнє нової аристократії – сильних, безжальних людей дії. 
Людям, що розуміли ХХ ст. як століття прогресу, А. Гітлер запропонував раціональне планування, 
технічний прогрес, а також ідею держави, в якій буде високий рівень концентрації, централізації, 
планування всіх сфер життя. 

Ідеї були дієвою зброєю націонал-соціалізму, свою присутність у політичній сфері вони 
пояснювали необхідністю націонал-соціалістичної революції за новий лад з новою системою 
управління. Гітлер був лідером партії, що, з одного боку, вимагала модернізації країни, але, з 
іншого, пояснювала, що проблеми у присутності ворогів, а не у відсталості, авторитарності старих 
суспільно-економічних структур. Одночасна критика демократичної республіки посилювала 
уявлення, що німецька політична культура вірнопідданства, обов’язку не сумісна з ліберально-
демократичними інститутами. Тим більше, що взаємне існування старих і нових політичних 
інститутів об’єктивно обумовлювало слабкість Веймарської республіки. Після проваленого путчу 8 
листопада 1923 р. в партії було знайдено дієву політичну формулу, яка здатна повести маси в 
політику. Не можна не погодитися, що гасло національної революції – це сильне, концентроване 
гасло після поразки у війні, після заборони армії, репарацій та високого рівня невдоволення 
населення справами у державі. Прикладом ефективності впливу гасел на суспільну свідомість є 
гасло «Або завтра буде знайдено національний уряд для Німеччини, або нас знайдуть мертвими!», 
оскільки свідчить не тільки про відкриту опозицію Веймарській республіці, але пропонує діяти в 
межах «програш або перемога»: знищення або національний уряд. Подібна політична 
проникливість, уміння знаходити аргументи, маніпулювати фактами, відчувати масові очікування 
перетворюють А. Гітлера в популярного політичного діяча. Одночасно НСДАП перетворюється з 
маргінальної партії в важливого актора політичного процесу Німеччини, що привело до посилення 
контактів в бізнес-середовищі та відкрило можливість використовувати засоби інформації для 
звернення до національної аудиторії. 

Не менш важливим фактором утвердження тоталітарного панування був фактор відсутності 
внутрішньої опозиції, тому вважаємо за доцільне розглянути методи політичної боротьби НСДАП з 
політичними опонентами, а саме до відвертої боротьби з КПН. У рейхстазі після серії виборів були 
депутати від різних партій, в тому числі від КПН і НСДАП, тому диспозиція політичних сил 

                                                      
1 Гудериан, Г. (2013). Воспоминания немецкого генерала. Танковые войска Германии во Второй мировой 
войне. 1939-1945. Москва: ЗАО Издательство Центрополиграф, 28. 

2 Раушнинг, Г. (1993). Говорит Гитлер. Зверь из бездны. Москва: МИФ, 233. 
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свідчила про можливі варіанти розвитку Німеччини. КПН заявляла про великі революційні зміни, 
тому націонал-соціалісти розробили кроки боротьби з комуністами. До політичних методів 
боротьби з комуністами можна віднести: 

 Дискредитація КПН припущенням щодо можливого червоного терору. Наприклад, підпал 
рейхстагу 27 лютого 1933 р. привів до того, що Е. Тельман, лідер комуністів, вимушений був вийти з 
політичної гри; 

 Після дискредитації політичних ворогів – не конкурентів – рейхстаг приймає «Закон про 
захист народу та рейху» від 24 березня 1933 р., за яким законодавчі повноваження переходили до 
імперського уряду на чолі з А. Гітлером, що свідчило про перехід до диктатури; 

 Заборона діяльності інших партій посилила диктатуру одної партії. Суспільство охопили 
масовими акціями вступу до лав НСДАП або у підконтрольні громадські організації; 

 Отримавши надзвичайні повноваження А. Гітлер проводить кадрові зміни. На посади, які 
традиційно займали впливові представники консервативних сил, було призначено кандидатури від 
НСДАП. 

Традиційно тоталітарні режими після перемоги над політичним ворогом розпочинають 
ідеологічні, кадрові чистки у самій партії. Гітлер розпочав з боротьби з духом революційного 
радикалізму всередині НСДАП. Після сумнозвісної «ночі довгих ножів» 30 червня 1934 р. було 
встановлено контроль над партією. Новостворена ідеологічна, кадрова, політична ієрархія дозволила 
Гітлеру об’єднати посади канцлера і президента та присвоїти звання фюрера 2 серпня 1934р.  

В наслідок чіткої лінії дій, стратегії боротьби з політичним ворогом, внутрішніми фракціями, 
Гітлер отримав абсолютну владу, але націонал-соціалістичному режимові довелося докласти 
колосальні зусилля, щоб переконати суспільну думку у необхідності нової воєнної експансії. Хоча в 
суспільстві домінувало відчуття поразки і втрати статусу великої держави, націонал-соціалістам, як 
слушно зауважує В. Ветте, довелося докласти багаторічну трудомістку працю аби ще раз протягом 
чверті століття мобілізувати населення на війну1. Фюрер ставив завданням провести «революцію 
світосприйняття», тобто у своїх діях націонал-соціалісти орієнтувалися на радикальні зміни у 
світоглядній, ідеологічній роботі та втіленні програми дій, що стосувалося створення народної 
соціальної держави і ревізію Версальської системи. А. Гітлер діяв як політик-опозиціонер, адже 
зневажав демократію як породження єврейського духу. Ґ. Шуберт писав, що цільові настанови 
Гітлера відрізняються політичним експансивним егоїзмом: «Ми знаємо лише один інтерес і це 
інтерес нашого власного народу»2. Така позиція не передбачає напівмир, навпаки, націонал-
соціалістична ідеологія та пропаганда глибоко увійшли в суспільну свідомість німців завдяки новим 
технологіям роботи з масами. 

А. Майєр зазначав, що ідеологія націонал-соціалізму була просякнута ностальгією 
«тисячолітнього» рейху, тобто «світська релігійність і політичний месіанізм нацистської ідеології 
були засновані на фундаменті радикального і експансивного націоналізму»3. Лідер НСДАП 
підкреслював, що німці отримали зневагу і нужду, оскільки повірили у матеріалістичні обіцянки 
революції, тому наголошував на тому, що необхідно буттю матеріальної республіки протиставити 
віру в ідеальний рейх. За переконанням А. Гітлера, саме сила ідеалів здатна управляти вчинками 
людей, як це було в роки Першої світової війни. Психологічна мобілізація населення не починалася 
з примусу, навпаки, у перші роки Третього рейху були дозволені соціально-політичні дискусії, але 
обмеження стосувалися інформації. Соціально-політичні дискусії були необхідні для виявлення 
настроїв населення, дискредитації політичних ворогів та створення особливого подвійного уявлення 
про те, що націонал-соціалісти здійснюють радикальний поворот при збереженні традиційних 
структур і консервативних цінностей, що дозволило надати програмі дій НСДАП певного 
благородного зв’язку з програмою консервативної революції, досить впливової в інтелектуальних 
колах країни. 

У державі створюється атмосфера напруження, з одного боку, очікування акцій терору, з 
іншого боку, активно нав’язується імідж фюрера, який зміг пробудити німецькі сили, об’єднати 

                                                      
1 Ветте, В. (1997). Психологическая мобилизация немецкого населения. 1933-1939. Москва: Весь мир, 1. 
2 Schubert, G. (1963). Anfänge nationalsozialistischer Außenpolitik. Köln: Verlag Wissenschaft und Politik, 66. 
3 Mayer, A. (1989). Der Krieg als Kreuzzug: Das Deutsche Reich, Hitlers Wehrmacht u. die „Endlösung“. Hamburg: 

Rowohlt Verlag GmbH, 159. 
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націю1. Пропаганда спрямовується на населення з метою доведення дій фюрера як політичного 
новатора, як революціонера. Подібні дії пропаганди надзвичайно важливі, адже лідер НСДАП 
отримав позитивний імідж та велику підтримку громадян. Для соціальної психології населення, яка 
була просякнута очікуваннями сильного лідера, здатного запропонувати програму дій та почати 
діяти, акції режиму стали аргументами для підтримки дій влади. У розмові з Г. Раушнінгом, фюрер 
підкреслював, що «зможе вести масу за собою, якщо виведе її зі стану апатії завдяки його фантазіям. 
Маса, яка прокинулася, стає керованою, бо їй дали сенс і функцію. Відповідно, вона буде слідувати 
за ним та його гаслами, які він їй дає»2. А. Гітлер виходив з положення, що націонал-соціалізм є 
ідейним рухом революційного характеру, тому наголошував, що попередньо пропаганда мусить 
розповсюджувати ідею руху. «Як тільки пропаганда будь-якої доктрини, тобто саме пропаганда, 
отримає підґрунтя, доктрина сама забезпечить себе необхідною організацією3. За його думкою, 
кількість прибічників буде зростати у відповідності до витонченості пропаганди, яка працюватиме 
сильніше, якщо за нею стоїть могутня організація.  

Координованість дій ідеологічної підсистеми з політико-інституційною підсистемою 
тоталітарної Німеччини створила особливу уніфіковану політичну культуру. На відміну від 
традиційних методів роботи з масами, Гітлер наголошував, що виховання великих мас можливо за 
умов духовного підйому, що ґрунтується на економічних досягненнях. До 1938 р. відверто не 
налаштовували на війну, навпаки, створювали умови для розбудови соціальної народної держави, 
одночасно героїзуючи образи військових, вождів за допомогою художньої літератури, кіно, радіо. 
Гітлер зазначав, що «нацифікація більшості не може здійснюватися напівзаходами, зі слабким 
акцентом на так звану об’єктивну точку зору, але тільки жорстокою і фанатичною однобічною 
орієнтацією на визначену мету»4 . За його переконанням, боротьбу за душі людей виграє той, хто 
зможе зосередитися одночасно на досягненні  власних цілей та знищенні сил, які підтримують 
протилежну силу. Націонал-соціалістична ідеологія мала риси світської релігії, тому в ставленні до 
церкви, націонал-соціалісти дотримувались декількох методів: запозичували аутентичні методи 
роботи церкви з паствою; переслідували тих священників, що відкрито критикували режим; 
головне, намагалися переконати паству, що єдиним захисником нації є фюрер. Однією з 
особливостей націонал-соціалістичної ідеології було чітке визначення не тільки мети розвитку, але 
визначення тих, хто заважає досягненню мети. Гітлер пропонував запозичити у католицькій церкві 
поєднання духовних принципів з успішною боротьбою проти ворожого світосприйняття, сувору 
підтримку викладених одного разу догм з фанатичною непримиримою підтримкою віри5. Він 
переконував, що у боротьбі з марксизмом воля до боротьби мусить ґрунтуватись на «фанатичному 
світогляді», витримати яке спроможні лише мобілізовані широкі маси. Для цього було створено 
мережу агітаторів, які розповсюджували популяризовані ідеї націонал-соціалістичної ідеології. Не 
менш важливим був розпочатий процес виховання народу у суворій дисципліні не тільки дій, але й 
думок, почуттів, уявлень. Наприклад, перед проведенням активних зовнішньополітичних дій було 
відновлено загальну мобілізацію, були спрямовані державні інвестиції та субсидії на розвиток армії. 
Важливим був дозвіл служити безробітним в армії, оскільки, по-перше, було отримано масову 
підтримку, тому що суспільна цінність армії для Німеччини беззаперечна, по-друге, значно 
покращилося економічне становище країни та розпочався вихід з економічної кризи. Керівник 
Трудового фронту Роберт Лей проводив паради робітників, яких інколи просили переодягатися у 
військову форму або пропонували під час парадів тримати лопату як гвинтівку. Виховання 
дисципліни, підкорення особистих інтересів загальному благові властиво німецькій політичній 
культурі. Націонал-соціалісти пішли далі у тлумаченні поняття дисципліна, оскільки 
запроваджували поняття «дисципліна розуму», «дисципліна почуттів» та втілювали «декади 
ненависті» або «дні співчуття». Постійним у пропаганді була «любов до фюрера». Пік його 
популярності прийшовся на 1938 р., коли було презентовано його програму дій як програму лідера-
революціонера. 

                                                      
1 Maser, W. (1966). Hitlers „Mein Kampf“: Entstehung, Aufbau, Stil, Änderungen, Quellen, Quellenwert, 

kommentierte Auszüge. München: Bechtle Verlag, 241. 
2 Раушнинг, Г. (1993). Говорит Гитлер. Зверь из бездны. Москва: МИФ, 233. 
3 Гитлер, А. (2010) Необходимость пропаганды. Москва: ЗАО Центрполиграф, 39-40. 
4 Гитлер, А. (2010). Как Гитлер оценивал массы. Москва: ЗАО Центрполиграф, 40-42. 
5 Mayer, A. (1989). Der Krieg als Kreuzzug: Das Deutsche Reich, Hitlers Wehrmacht u. die „Endlösung“. Hamburg: 

Rowohlt Verlag GmbH, 162. 
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Міркуючи над темою сприйняття широкими масами ідей націонал-соціалізму, Гітлер дійшов 
до висновку, що у боротьбі між конкуруючими світоглядами надзвичайно важливо концентруватися 
завжди на окремому супротивникові. За його переконанням, будь-які сумніви у правоті власної 
справи зникають, якщо абсолютно різних супротивників віднести до одної категорії1. Тоталітарний 
характер НСДАП проявлявся у тому, що буржуазні партії намагалися знаходити компроміси, а 
націонал-соціалістична партія наполягала на світоглядній безкомпромісності. Особлива світоглядна 
безкомпромісність проявилась у боротьбі з євреями, оскільки, за думкою А. Гітлера, вони 
відрізнялися своєю релігійною інакшістю, інтелектуальними властивостями та тим, що не мали 
держави з визначеними кордонами. Саме відсутність держави було пояснено такими якостями, як 
відсутність ідеалізму, схильність до руйнації, паразитування на чужих правах. Для Гітлера, 
марксизм і євреї були єдиним явищем, що несло загрозу німецькому народові. В «Mein Kampf» 
писав, що подолати негативні риси німецького народу можливо, якщо позбавити народ від 
чужинців, авторів різноманітних вигадок.  

У боротьбі світоглядів вимагалося дотримуватися принципів зведення ворогів до одної 
категорії, а в боротьбі позицій було запропоновано зосередитись на національній ідеї, оскільки саме 
вона дає необхідне відчуття особливого, більшого, ніж приватне. Заради згуртування населення та 
його мобілізації використовували штучно створену атмосферу війни. Тоталітарна держава гнучко 
використовувала акції пропаганди і терору. Так, у випадку досягнення великих цілей суспільного, 
економічного характеру використовували пропаганду, наприклад, кінострічки «Олімпія» тощо. У 
випадку невиконання проголошених планів досить переконливими аргументами боротьби проти 
тих, хто заважає, були акції державного терору. Терористичними акціями примушували громадян 
робити вибір між одною монолітною групою єдиної спільноти та особистим простором сім’ї, від 
якої інколи відмовлялись, щоб не поставити під удар каральної машини. 

Ідеологія, міфи, символи, атмосфера всередині країни, вимоги щодо активних проявів 
лояльності та виконання прийнятих рішень поступово сформували новий тип людини. Уніфікація, 
стандартизація поведінки, думок, острах кари чи ейфорія від великих досягнень та особистого 
внеску в загальну справу – основні риси «нової людини». Націонал-соціалістична держава приділяла 
велику увагу вихованню молоді, освітньому процесові. Лідери держави зосереджувались на 
програмі роботи як з молоддю, так і дітьми. Й. Геббельс вважав, що молоді розуми треба не 
стримувати, а заворожити. Р. Лей приділяв значну увагу дітям та наголошував, що фюрер прийде в 
сім’ї на устах дітей. Акцент на роботі з дітьми та молоддю надзвичайно важливий, оскільки ті, що 
були у 1933 р. у віці дитини або підлітка, на початок війни знаходились у складі молодіжних 
воєнізованих формувань. Не менш важливою була нацистська індоктринація по відношенню до 
євреїв. У системі освіти та виховання расові поняття були найважливішими. Так, у офіційному 
керівництві для «Гітлерюгенда» 45 із 105 сторінок стосувалися расового питання. Якщо 
використовувалися попередні упередження, забобони, стереотипи, то націонал-соціалістична 
індоктринація антисемітизму ставала набагато сильнішою і ефективною. Тим більше, що у боротьбі 
з протидією Іншого держава використовувала неправові форми боротьби, що змінювало і саму 
політико-правову структуру держави. Офіційна пропаганда нацистів називала депортацію німецьких 
євреїв «переселенням на Схід з метою трудового використання». Подібні дії режиму проти 
єврейського населення не могли залишитися поза увагою громадян. Існують підтвердження 
допомоги німців євреям, хоча існували накази: позавідомчий наказ Імперського головного 
управління безпеки від 24 жовтня 1941 р.; «Директива і пам’ятна записка з використання єврейської 
робочої сили від квітня 1942 р.», які визначали допомогу євреям як саботаж «заходів імперського 
уряду по виключенню євреїв з народної спільноти» та визначали тих, хто «підтримував з євреями 
приватне спілкування як євреїв»2. Німців або фольксдойче, які допомагали євреям, репресували або 
визнавали їхню поведінку як аномальну, яка випадає з реальності та експлуатується євреями3.  

З метою ідейного згуртування та соціально-психологічної мобілізації населення  
розпочинається пропагандистська акція щодо пояснення «особливого шляху розвитку» Німеччини. 

                                                      
1 Mayer, A. (1989). Der Krieg als Kreuzzug: Das Deutsche Reich, Hitlers Wehrmacht u. die „Endlösung“. Hamburg: 

Rowohlt Verlag GmbH, 163. 
2 Мадиевский, С.А. (2006). «Пособничество евреям» и преследование его в национал-социалистической  

Германии. Право и государство: теория и практика, 1, 74. 
3 Мадиевский, С.А. (2006). «Пособничество евреям» и преследование его в национал-социалистической 

Германии. Право и государство: теория и практика, 1, 80. 
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У суспільну свідомість запроваджували ідеї не тільки героїзації, освячення війни, але й пояснювали, 
що війна є фатальною частиною німецької історії, оскільки країна знаходиться на порубіжні Заходу 
і Сходу. Пропаганда протиставляла внутрішній порядок (Ordnung) з постійним ворожим оточенням, 
яке готове до підступних ударів проти Німеччини. В. Ветте підкреслює, що в перші роки 
нацистського правління було приховано кадрову і матеріальну мобілізацію і лише, коли було 
відновлено армію в позиції керівників держави з’являються подвійні акценти: заяви про миролюбну 
політику Рейху поєднують з посиланнями про відновлення статусу великої держави1. Пропаганда 
підтримувала образ позитивного лідера, який відновлює права Німеччини в Європі, тому серед 
населення досить довго існував високий рівень підтримки дій партії та її лідера. Провокація, 
дискредитація, подвійні заяви були спрямовані на головну мету – досягнення величі Німеччини в 
Європі. Наприклад, в період з 1936-1939 рр. пропаганда переконувала, що Рейх дотримуватиметься 
політики збереження та укріплення миру, а в 1940 р. заявляла, що не буде впроваджено «новий лад» 
в західній Європі, але одночасно розпочався наступ на Нідерланди, Францію, Люксембург. Можна 
зазначити, що механізм зовнішньополітичних дій був таким: провокація – відповідна реакція 
сторони, що провокують – удар рейху зі звинуваченнями в загрозі для безпеки Німеччини. Саме в 
період з 1938-початку 1939 р. відбувся радикальний перехід в роботі з суспільною свідомістю. 
Відбувається психологічна переорієнтація на можливість використання насилля як єдиного засобу 
вирішення нагальної проблеми «нестачі життєвого простору», оскільки ця проблема не може 
вирішуватися мирним шляхом. Німеччина може відновити статус великої держави, що спроможна 
територіально підтримувати добробут населення, шляхом вирівнювання можливостей розвитку і 
потуги держави. Подібна підміна понять дозволяла керівництву рейху визначати політику руйнації 
європейської системи безпеки як політику захисту національних інтересів Німеччини та дотримання 
миру.  

Можемо зазначити, що важливою є зворотна взаємодія, тобто підтримка населення акцій 
нацистського уряду. Серед причин підкорення людей рішенням влади значну роль відігравали: 

 Пояснення мети, тобто дії людини залежать від того, як пояснено мету діяльності людини. 
Будь-яку мету діяльності треба представляти як конструктивну. Видатний психолог С. Мілграм 
писав, що «навіть в армії деструктивні накази отримують розумне обґрунтування. Коли військові 
спалюють село, в якому живуть у нічому не повинні люди, вони роблять це аби устрашити людей, 
або для того, щоб примусити до співпраці, або в ім’я відплати»2.  

 Ідеологія націонал-соціалізму виступала механізмом поєднання людини зі структурою, тому 
що ідея «органічної спільноти» повинна була утворити особливу соціальну систему, в якій людина 
повинна була діяти та з якою ідентифікувала себе. 

 Існує певна варіативність поведінки людей, тому що, виходячи з моральних, особистісних 
переживань, вона здатна чинити опір групі. Високу роль будуть відігравати настанови, переконання, 
справи, коли людина укріплюється в правильності обраного рішення. Сім’я, релігія, освіта, духовна 
атмосфера в країні, рішення влади можуть переконати людину в тому, що вона зобов’язана 
виконувати накази, якщо домінує авторитарний стиль виховання та цінності підкорення життя особи 
цілому. Ціннісні орієнтації впливають на дотримання норм, стандартів, критеріїв відбору. Недарма 
особлива жорстокість нацистського режиму була пов’язана з тим, що інститути громадянського 
суспільства були практично заборонені.   

Окрім психологічних, соціальних причин підкорення людини жорстокому наказу, не можна 
відкидати структуру тоталітарної держави. Тоталітарна держава уніфікує суспільство заради 
виконання ідеологічних цілей – розширення «життєвого простору» на Сході Європи та 
установлення імперії. Заради здійснення цих цілей, суспільство повинно бути підкореним державі, 
хоча більшість населення не підтримувала агресію і жорстокі методи ведення війни, а мала надію на 
мирне врегулювання. Пропаганда нацистів засіяла насіння остраху, непевності та фатальної ролі 
війни для Німеччини, що об’єднувалося у свідомості індивідів з впливовою традицією 
вірнопідданства, підкорення обов’язку, служіння вищому, цілому. Інтелектуальна атмосфера 
впливала на обумовленість для кожного індивідууму змісту понять, які виникали у німецькому 
суспільстві у ХІХ – початку ХХ ст.ст. Відповідно, дії індивідуумів обумовлені мотивацією та 
інтерпретацією фактів у відповідності до існуючих у свідомості людей стандартів оцінок.  

                                                      
1 Ветте, В. (1997). Психологическая мобилизация немецкого населения. 1933-1939. Москва: Весь мир, 9. 
2 Милграм, С. (2000). Эксперимент в социальной психологии. Санкт-Петербург: Питер, 171. 
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Висновок. Ідеологія націонал-соціалізму концептуально пояснювала світ, освіта і культура 
упроваджували в суспільну свідомість способи трактувань і правила користування поняттями, 
пропаганда впливала на зміни денотативного змісту суспільно-політичних дій. Впливовість 
нацистської індоктринації побудована на ідеях расової елітарної зверхності, особливої ролі держави 
та фюрера, «однокровності органічного суспільства» та реалізації тоталітарної держави, в якій 
індивід визначається настільки, наскільки виконує волю держави, яка володіє правом реалізації волі 
індивідів в історії. Треба враховувати, що соціальні позиції, переконання людей мінливі, їх можна 
коректувати методами політичного втручання. Проблема маніпуляції суспільною свідомістю 
залишається актуальною в сучасних умовах кризи політики мультикультуралізму та посилення 
опозиційності демократичній політичній культурі.  
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FORMA DAT ESSE.  
FORMA LEGALIS FORMA ESSENTIALIS. 

(Form gives being. Legal form is essential form1) 

The  article  provides  a  comparative  legal  analysis  of  organizational  forms  of  advocacy  in  the 
Czech Republic and Ukraine. Mechanisms of these forms establishув in national legislations are 
studied. The author conducts the general description of each existing forms of advocacy in these 
states: an  individual activity, an attorney bureau,  joint activities  (associations, consortium, and 
companies),  lawyer as an employee of another lawyer, and permanent cooperation of lawyers. 
Similar  and  different  features  of  these  forms  in  two  states  are  discovered.  The  amendments 
which  Czech  legislation  has  undergone  according  to  EU  were  indicated,  including 
implementation of the European lawyers institute with distinguishing on visiting and established 
lawyers.  The  article  determines  necessary  steps  for  Ukraine  towards  European  integration, 
namely expanding regulation of foreign lawyers and introduction of a special status for European 
lawyers in its legislation. 
Key words: Ukraine, the Czech Republic, advocacy, European integration, comparative analysis, 
organizational forms 

Relevance of research. In a process of the state building-up, Ukraine has chosen the way of 
European integration. As a proof of this statement we can see conducting of a series of reforms. In 
particular, this reform touches the institute of advocacy. The independent institute of advocacy is an 
evidence of the society maturity cause advocacy is a tool of human rights protection. But the efficiency of 
the legal profession, of course, depends on the forms of its activity in a country.  

Searching for the best national regulation, one should refer to the experience of the countries that 
have already implemented their European aspirations, have passed the stage of legal reform, and now have 
established legal regulation of the legal profession and whose legislation is in line with the best European 
rulemaking models.  

The aim of the article. For the purpose of comparison, the Czech Republic legislation is proposed to 
be researched, and more specifically such part of legislation as the organizational forms of advocacy. 
Belonging to the same legal family, ethnic Slavs development, similar historical factors of the nation 
building, as well as cooperation and commitment to the realization of human values make Ukraine and the 
Czech Republic kin, and therefore constitute an interest and the basis for comparative analysis.  

Research results. The Law of Ukraine "On the Bar and Practice of Law" of July 5, 2012 (hereinafter 
– "the Law") establishes three organizational forms of advocacy. Instead, the analysis of the Act of the 
Czech Republic "On the Legal Profession" of March 13, 1996 (hereinafter – "the Act") permits to 
distinguish five forms of advocacy. Herewith it should be noted somewhat different terminology. Thus, 
Title Two of Part One of the Act is named "The Form of Practising the Legal Profession" but is meant to 

                                                      
1Ballentine, J.A. (2005). A Law Dictionary of Words, Terms, Abbreviations, and Phrases which are Peculiar to the 

Law and of Those which Have a Peculiar Meaning in the Law, Containing Latin Phrases and Maxims, with Their 
Translations and a Table of the Names of the Reports and Their Abbreviations. Clark: The Law Book Exchange, 
Ltd., 181. Google Books. <https://books.google.com.ua/books?id=biT2u-ncj3UC> (2016, September, 13). 
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deal with advocacy1. 
Self employed lawyer (individual form of advocacy) is enshrined in both states. Art. 13 of the Law 

prescribes that. An attorney who practices law as an individual practitioner may open bank accounts, have a 
seal, stamps, letterheads (including warrants) indicating his/her name, surname and patronymic, the 
reference number and the date of issuance of the certificate of right to practice law2. In the Czech Republic 
the similar organizational form is contained in Section 11 (1) a) of the Act. 3 Most lawyers in the Czech 
Republic prefer to practice on their own4. At the same time, such person essentially acts as an entrepreneur, 
so being more interested in the performance of his work5.  

Activity of an attorney bureau in Ukraine is governed by Article 14 of the Law. Attorney bureau is a 
legal entity founded by one attorney and operating under the articles of association. The name of an 
attorney bureau must contain the surname of the attorney who founded it6. Attorney bureau has its own 
balance sheet, may open bank accounts, have a seal, stamps and letterheads with its name. Attorney bureau 
is a party to an agreement on the provision of legal services by itself. The attorney bureau may enter into 
contracts with other attorneys to involve them in the performance of the agreements on the provision of 
legal services to which it is a party. The attorney bureau shall ensure observance of the professional rights 
of attorneys and of the guarantees of the practice of law7. In the Czech Republic there is no such an 
organizational form of the legal profession when a lawyer is regarded as a legal entity.  

The attorney company, which is the last form of advocacy in Ukraine, according to Article 15 of the 
Law, is a legal entity founded through association of at least two attorneys (members) and operating under 
the articles of association. The attorney company has its own balance, may open bank accounts, have a seal, 
stamps and letterheads with its name. The respective attorney company shall be named as a party to the 
agreements on the provision of legal services. The attorney company may enter into contracts with other 
attorneys to involve them in the performance of agreements on the provision of legal services concluded by 
the attorney company. On behalf of the attorney company an agreement on the provision of legal services 
shall be signed by a member of the attorney company authorized by the power of attorney or the articles of 
association of the attorney company. The attorney association shall ensure the observance of the 
professional rights of attorneys and of the guarantees of the practice of law.8. 

In the Czech Republic the organizational form when lawyers are acting in advocacy jointly stipulates 
Section11 (1) b) of the Act. It is clear that a major reason for the election of the joint business is taxation9. 
Provided that, the Act provides three different forms of joint advocacy: a consortium, a company, and a 
foreign company10. 

Activity of a consortium in the Czech republic is governed by Section 14 of the Act11. Lawyers may 
consort for the purposes of joint practising of the legal profession; in such case, they shall regulate their 
mutual relations through a written Contract under the Civil Code. Members of a Consortium may only be 
lawyers and they shall be obliged to practise the legal profession under their common name. Lawyers who 
are members of a Consortium must have a common seat. As of the day of establishment of participation 
until its cessation, a lawyer who is a member of a Consortium may not, at the same time, practise the legal 

                                                      
1Čopjanová, V. (2013). Aktuální otázky právního postavení advokátního koncipienta v ČR. Olomouc: Právnická 

fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, 22. 
2 Закон про адвокатуру та адвокатську діяльність 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної 
Ради України. <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5076-17> (2016, September, 13). 

3Zákon o advokacii 1996 (Parlament České republiky). Portál veřejné správy. 
<http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=44102&nr=85~2F1996~20Sb.&ft=pdf> (2016, September, 13). 

4Jelínková, A. (2014). Regulace v oboru advokacie. Brno: Ekonomicko-správní fakultaMasarykova univerzita, 49. 
5Jelínková, A. (2014). Regulace v oboru advokacie. Brno: Ekonomicko-správní fakultaMasarykova univerzita, 47. 
6 Фіолевський, Д.П. (2014). Адвокатура. Київ: Алерта, 345. 
7Закон про адвокатуру та адвокатську діяльність 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної 
Ради України. <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5076-17> (2016, September, 13). 

8Закон про адвокатуру та адвокатську діяльність 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної 
Ради України. <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5076-17> (2016, September, 13). 

9 Kraitzová, I. (2006). Způsob výkonu advokacie v ČR. Praha: Katedra podnikového a evropského práva Fakulty 
mezinárodních vztahů VŠE v Praze, 15  

10Čopjanová, V. (2013). Aktuální otázky právního postavení advokátního koncipienta v ČR. Olomouc: Právnická 
fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, 23. 

11Zákon o advokacii 1996 (Parlament České republiky). Portál veřejné správy. 
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profession as a sole lawyer or as a member of Company or as the member of a Foreign Company, or in 
another Consortium, nor as an employee1. 

Activity of a company of lawyers is regulated by Section 15 of the Act while thus distinguish 
national and foreign companies2. Lawyers may practise the legal profession as members of an unlimited 
company, limited partnership company or limited liability company provided that the object of business of 
such Company is solely the practice of legal profession and that only lawyers establish its membership. 
Unless the Act provides otherwise, the Company shall be subject to provisions of the Act regulating the 
legal relationships of business companies and cooperatives3.  

The lawyer shall be entitled to practise the legal profession in the Company only after he has been 
recorded as member of the Company in the Commercial Register and after the entry of compliance with 
payment obligation to the full scope into the Commercial Register; the entitlement of the lawyer to practise 
the legal profession as a sole lawyer, in a Consortium or in another Company until the recording is effected 
shall not be prejudiced.  

Lawyers who are members of a Company shall practise the legal profession on behalf of the 
Company and at its expense. Only the Company shall be a party to a legal relationship, created in 
connection with the provision of legal services by a lawyer who is a Company member, with clients, as well 
as third persons; those relationships shall be governed by the Act and by special legislation.  

The registered (corporate) agent of a limited liability company may be appointed only from among 
its members. The termination of a lawyer’s membership in the Bar and striking of his name off the Register 
of Lawyers shall terminate his membership in the Company; the lawyer shall be entitled to a settlement 
(distribution) share under special legislation. Only a lawyer may become an heir to the business share in a 
Company; the right of a non-lawyer heir to be paid the settlement share under special legislation shall not 
be prejudiced thereby.  

Activity of foreign companies of lawyers is regulated by Sections 35s, 35t, 35u of the Act4.  
A Foreign Company may provide legal services in the Czech Republic if a) its seat or a structural 

unit of its business is located in any home country (EU state members); b) members of the Foreign 
Company are lawyers or other natural persons entitled to provide legal services in any home country under 
professional title; c) the provision of legal services is the sole purpose of business of the Foreign Company; 
d) the Foreign Company, or its structural unit has been recorded in the Commercial Register under special 
legislation; e) legal services are provided solely by lawyers or established European lawyers. Only a lawyer 
or an established European lawyer who is the member of a Foreign Company may be recorded in the 
Commercial Register as a representative of the Foreign Company, or as head of its structural unit. A 
Foreign Company may enter into an employment contract with lawyers, established European lawyers and 
legal trainees.  

Every member of a Foreign Company who is liable for debts of the Foreign Company with all his 
property (hereinafter referred to as “unlimited liability member”) shall be obliged to take out professional 
indemnity insurance against the liability of the Foreign Company for the detriment caused in relation to 
their provision of legal services in the Czech Republic; the insurance shall commence on the date of the 
registration in the Commercial Register of the Foreign Company or its structural unit, and shall correspond 
with the insurance of an unlimited company member or of a general partner in a limited partnership 
company under s. 24a (1) (hereinafter referred to as “professional indemnity insurance of members of a 
Foreign Company”).  

A Foreign Company with no unlimited liability members must be insured against liability for the 
detriment caused in relation to its provision of legal services in the Czech Republic as of the date of the 
registration in the Commercial Register of the Foreign Company, or its structural unit, in the manner 
applicable to the limited liability company under the Act; a Foreign Company with at least one unlimited 
liability member among other members must be insured in the manner applicable to a limited partnership 
company under the Act (hereinafter referred to as “professional indemnity insurance of a Foreign 
Company”).  

                                                      
1Schelleová, I., Schelle, K. (2006). Organizace soudnictví a právní služby. Brno: Alfa, 125. 
2Zákon o advokacii 1996 (Parlament České republiky). Portál veřejné správy. 
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4Zákon o advokacii 1996 (Parlament České republiky). Portál veřejné správy. 
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A Foreign Company shall be obliged to submit to the Bar a counterpart or an officially verified copy 
of its contract of insurance of its members or of the Foreign Company itself, or a document issued by the 
insurance company or a foreign insurance company or another competent person certifying the existence of 
insurance, relevant in terms and its scope, of its members or of the Foreign Company itself (hereinafter 
referred to as “certificate of professional indemnity insurance of Foreign Company”) by the end of the 
calendar year in which it was recorded in the Foreign Companies Register, and subsequently by the end of 
each calendar year preceding the calendar year covered by the insurance contract, as well as at any time the 
Bar may so request.  

The Bar shall, without delay, submit to the court an application to remove a Foreign Company, or its 
structural unit, from the Commercial Register if it finds that the Foreign Company fails to meet the 
requirements of the Act.  

A lawyer practising law as a Company member or a Foreign Company member may not practise the 
legal profession as a sole lawyer, or as a member of a Consortium or of any other Company or as the 
member of a Foreign Company, nor may he be employed to practise the legal profession1. 

As you can see, there are no similar provisions in the Ukrainian legislation and the Law. Moreover, 
in the Act these provisions are set very detailed. And lack of such provisions in the Law is undoubtedly a 
gap.  

The Ukrainian legislation also does not contain the subsequent form of advocacy, enshrined in 
Sections 11 (1) c) and 15a of the Act, namely an employed lawyer by another lawyer or a Company or a 
Foreign Company2. Under Section 15a (1) a lawyer may practise the legal profession as an employee of 
another lawyer or a Company or a Foreign Company (hereinafter referred to as “employed lawyer”). Unless 
stipulated otherwise by the Act, the employment relationship of employed lawyers shall be governed by the 
Labour Code. A lawyer may be employed only by one lawyer or one Company or one Foreign Company; 
the employed lawyer shall not be entitled to practise the legal profession as a sole lawyer, nor may he 
practise the legal profession jointly with other lawyers. While practising the legal profession, an employed 
lawyer shall be obliged to use the title “lawyer” along with the title of his employer; other titles or 
appendices under s. 12 may be used by the employed lawyer only upon agreement with his employer. An 
employed lawyer shall not be entitled to make a contract of employment in the capacity of employer with 
another lawyer or legal trainee, or to employ other persons in connection with his own legal practice.  

An employed lawyer shall practise the legal profession on behalf of his employer and at the 
employer’s expense; the employed lawyer, upon consent of his employer, shall be entitled to practise the 
legal profession on his own behalf and at the expense of his employer a) unless special legislation prohibits 
in individual cases that the law be practised by the employed lawyer on behalf of his employer, or b) if 
legal services subsist in the representation of clients in proceedings before courts or other bodies, including 
defence in criminal proceedings. If an employed lawyer has been appointed by the Bar under the Act or 
appointed under special legislation to provide legal services, he shall provide such legal services on his own 
behalf and at the expense of his employer.  

Damage, as prescribed in art. 15c, caused to his employer by the employed lawyer when rendering 
legal services under ss. 15a, 15b or in the direct relation thereto, shall be the damage caused in the course of 
13fulfilment of employment duties; the employed lawyer shall be responsible for such damage to his 
employer under the Labour Code.  

Section 15d regulates the transfer of rights and obligations. Should the lawyer practising the legal 
profession as a sole lawyer become an employed lawyer, his existing rights and duties regarding clients 
shall pass to his employer as of the date of the commencement of the employment relationship, unless 
agreed otherwise between the lawyer and the client by the date of the commencement of the employment 
relationship or unless the client takes other measures by the date of the commencement of the employment 
relationship. The lawyer shall inform his clients of his becoming the employed lawyer within 3 days from 
the date of the conclusion of the employment contract, no later than within 15 days before the date of 
commencement of the employment relationship. Rights and duties passing under (1) shall not include the 
liability of the employed lawyer to compensate the detriment under s. 24 (1), or the duty to return things 
including money paid by the client. Other rights and duties resulting from the original contractual 
relationship between the lawyer and the client shall not pass to the employer where the employer may, 
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compared to the lawyer, take unjust advantage or incur unjust disadvantage as a result of the passing of 
those rights and duties, or where it appears to be unjust to require that the employer fulfil those duties.  

It should be noted that the feasibility of the similar organizational and legal form of lawyer’s activity 
implementation in Ukraine was considered by both policy makers and scholars. Unfortunately, a consensus 
has not yet been achieved. This form of lawyer’s activity remains the subject of a lively discussion. And it 
emphasizes once more the relevance of this study particularly and comparative legal studies in general. 
After all, we have the ability to analyze both positive and negative outcomes, to see causes and effects, and 
when requested to adapt the experience of European countries to Ukrainian reality.  

Permanent cooperation between lawyers is considered to be a separate form of advocacy according to 
Sections 15e and 15f of the Act.  

Lawyer practising legal profession as a sole lawyer may permanently provide legal services for 
another lawyer practising legal profession as a sole lawyer, for a Company or a Foreign Company under a 
contract on permanent provision of legal services concluded with another lawyer, Company or Foreign 
Company (hereinafter referred to as “Permanent Cooperation Contract”)1. The Permanent Cooperation 
Contract must be in writing and it may not limit the independence of the lawyer while providing legal 
services under s. 3 (1) and s. 16. A lawyer practising legal profession as a sole lawyer may permanently 
provide legal services to lawyers in a Consortium, provided that he concludes the Permanent Cooperation 
Contract at least with any member of the Consortium and other members express their consent thereto in 
writing. A lawyer providing legal services under the Permanent Cooperation Contract (hereinafter referred 
to as “Cooperating Lawyer”) may cooperate only with one lawyer or one Company or one Foreign 
Company or one Consortium; provisions of s. 14 (5) shall not be prejudiced thereby. According to Section 
15f (1) The Permanent Cooperation Contract must include a) the definition of objects and extent of legal 
services provided by the Cooperating Lawyer, b) the definition of mutual relations and modes of 
coordination in providing legal services by the Cooperating Lawyer, c) the definition of administrative and 
technical background for the provision of legal services by the Cooperating Lawyer, e.g. letting an office to 
the Cooperating Lawyer, its equipment or his access to the common administrative and technical facilities, 
d) the agreement on whether the Cooperating Lawyer shall provide legal services under the Permanent 
Cooperation Contract on his own behalf or on behalf of the lawyer, Company, Foreign Company or 
Consortium he cooperates with, or, possibly, the method and conditions for using the name of the lawyer, 
Company, Foreign Company or Consortium while providing legal services upon the Permanent 
Cooperation Contract, e) the determination of accounting methods regarding the legal services provided by 
the Cooperating Lawyer under the Permanent Cooperation Contract2. The Cooperating Lawyer shall advise 
his client in advance that he provides legal services under the Permanent Cooperation Contract. Legal 
services may not be provided under the Permanent Cooperation Contract if the Cooperating Lawyer is 
appointed under the Act hereunder or designated pursuant to special legislation; the provisions of s. 16 (1) 
shall not be prejudiced thereby.  

It should be noted separately that §12 and §13 of the Chapter II of the Act contain general 
requirements to the organization of advocacy regardless of the chosen form. So, §12 (1) provides that. In 
the course of his practising the legal profession, a lawyer shall be obliged to use the title “lawyer”3 (this rule 
is also prescribed in the Rules of Professional Conduct of Lawyers of the Czech Republic)4. It must be clear 
from the common name of a Consortium or a Company name, that these are the Consortium or the 
Company whose objects of activity are to practise legal profession. Details of the use of the title and of the 
common name of a Consortium and the Company name shall be set by professional rules; the lawyer, 
Consortium or Company shall be entitled to use appendices relating to provided legal services based on 
terms set by professional rules. 

The Lawyer providing legal services on behalf of a Foreign Company under s. 35s shall use the 
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2Beránková, J (2010). Povolání advokáta v České republice a zásadní změny v souvislosti s novelou zákona o 
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Company name or the name of the Foreign Company or its structural unit pursuant to their records in the 
Commercial Register. A lawyer must have his official seat in the Czech Republic; such seat must be 
recorded in the Register of Lawyers. If the lawyer practices law as a sole lawyer or as a member of a 
Consortium his seat shall be the seat of a businessman under special legislation. The seat of a lawyer 
practising law as a member of a Company must be identical with the registered office of the Company 
under special legislation. The seat of a lawyer practising law within his employment (s. 15a (1)) for another 
lawyer or a Company, shall be the seat or the registered office of his employer under (1) or (3) respectively.  

According to the European Union requirements the Act was amended in 2002. It was legally 
formalized the institute of European lawyers. There are two types of European lawyers: the visiting 
European lawyer and the established European lawyer1. It is clear that the Act organizes their activities. 
Thus, the visiting European lawyer may not be a member of a Consortium nor may become a Company 
member (section 35h). An established European lawyer may be a member of a Consortium or a member of 
a Company, or practise law as an employed lawyer (section 35n (4)). 

In Ukraine there is no distinction between European lawyers and lawyers from other countries (non-
EU), and it is fully understood because of lack of this necessity today. The law contains provisions on 
foreign lawyers in Chapter VIII: Practice of law in Ukraine by attorneys of foreign states. Specific features 
of status of attorney of a foreign state. At that, the s. 59 (6) prescribes that The attorney’s professional rights 
and duties, guarantees of practice of law and organizational forms of practice of law determined by this 
Law shall extend to the attorney of a foreign state during his/her practice of law in Ukraine.  

Conclusions. Thus, the Ukrainian legislation stipulates three forms of advocacy while the Czech 
legislation prescribes five of them. The individual activity is the only form being similar in both Ukraine 
and Czech Republic. Joint advocacy differs in two countries because the Czech legislation separates more 
types of such form: a consortium and a company (national and foreign). Also in the Czech Republic there is 
no such organizational form of the legal profession when a lawyer is regarded as a legal entity (an attorney 
bureau in Ukraine). And the Ukrainian legislation does not contain such form of advocacy as being an 
employee of another lawyer, although the advocacy community repeatedly holds discussions on the 
possibility of introducing a similar form in Ukraine. Permanent cooperation between lawyers in the Czech 
Republic is also regarded as a separate form of advocacy that is not foreseen in the Ukrainian legislation. 
Also the Ukrainian legislation does not distinguish European lawyers and equates them just to foreign 
lawyers. 

It is clear that if Ukraine complies with its course towards European integration, national policy 
makers will have to amend the national legislation. These changes should also include regulation of foreign 
lawyers’ activity, particularly European lawyers, in Ukraine. It should be done not just proforma, but taking 
into account the practices of other countries. That is why comparative legal researches acquire extreme 
urgency. These research will allow avoiding problems and possible negative consequences of such changes. 
However, we should remember that legis figendi et refigendi consuetudo periculosissima est (the custom of 
making and repealing the law is a very dangerous one)2. 
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COMPETITION LAW, ECONOMIC COMPETITION  
AND MARKET ECONOMY IN KOSOVO 

Like other Western Balkan countries, which are well on their path toward European integration, 
competition remains a challenge for Kosovo. The importance of protection and development of 
competition  in  Kosovo  is  seen  as  an  issue  that  should  be  the  basis  for  determination  of  the 
quality of goods and services,  the competition brings dynamism,  therefore competition has  to 
ensure that businesses to be in continuous pressure in order to offer the best possible goods and 
services  for  consumers  and  with  the  best  possible  prices.  Competition  also  obliges  the 
enterprises to improve its products and to induce development of new technologies and finally 
the  development  of  competition  makes  obstruction  for  creation  of  monopolies  that  are 
damaged phenomenon  for  the economy and  consumers.  This  paper  investigates development 
and protection of competition in Kosovo, legislative aspect of its adjustment, the most sensitive 
sectors  where  the  competitions  is  damaged  and  finally  are  presented  the  measures  on 
improvement based on the EU practices. 
Key words: competition, market economy, economic growth.   

 
1. Introduction  
The creation of a market economy and the free action of market mechanisms is important to target 

the sustainable economic development. The realization of this objective implies the need to establish 
decision-making holder of such economic policies tailored by appropriate legislation, which will affect 
economic growth through competitive market on the one hand and on the other hand eliminate behaviors 
that undermine the free market. There is no doubt that the liberalization of the market and creation of 
opportunities for entry into market, increase of productivity and utilization of comparative advantages, 
protection and enhancement of its competitiveness, are some of the important objectives for sustainable 
economic development. In absence of competition policy and the promotion of competitiveness among the 
competitors in the market has multiple positive effects on the state's economy, businesses and consumers in 
particular. Competition is a basic mechanism of the market economy and encourages enterprises 
(companies) to offer customers products that consumers want. Competition encourages innovation and 
lower prices. In order to be most effective, the competition needs suppliers who are independent of each 
other, each business operator to the competitive pressures the others. Competition is an economic 
phenomenon, which refers to a situation such a free market economy, where firms, independently, trying to 
win as many buyers to achieve their goals, such as profit maximization, sales, market share, etc. 

 
2. Historical and economical environmnet  
Kosovo is situated in the middle of the South-East Europe, positioned in the center of Balkan 

Peninsula. It represents an important crossroad between South Europe and Middle Europe, Adriatic Sea and 
Black sea. Kosovo was under UNMIK administration since 1999. During this time Kosovo was 
administered by United Nations Mission and Provisional Institutions of Self-Government, while the 
security issues were trusted to NATO- (KFOR) troops. On 17th February 2008 the Kosovo’s Assembly has 
declare the independence of Kosovo. The Kosovo’s independence has been recognized most democratic 
countries of the world where with now is created a new reality in Kosovo and South-East Europe. The 
recognitions are in the process and 108 countries have recognized the Kosovo’s independence so far. On 
2009 Kosovo has extending membership in the IMF and World Bank, by 2012 the EBRD and to a certain 
number of regional financial institutions. After the 1999, Kosovo began to build economical policies 
oriented towards market economy. These economical policies include building and implementation of 
modern concepts of market economies, EU rules and most advanced international standards. After the 
conflict owing to international assistance and donations Kosovo has achieved to enclose emergency phase 
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very successfully, phase of creation institutions and sustainable economy. The Gross Domestic Production 
(GDP) of Kosovo has been increased every year since 2006. For example: there was a growth of real GDP–
4.0% in 2006, in 2007 -4.0%, in 2008–3.6%, in 2009–3.30%, 2010–4.40%, 2011-2.80%, 2012-3.00%, 
2014-3.40%, 2015-3.00% growth of real GDP. The last macroeconomic projections the average growth of 
real GDP during the planned period 2016-2019 is expected to be 4.0-5.00%. In this growth of GDP shall 
contribute the growth public capital investments and concentration of these expenditures in large projects as 
well as the growth of new private investments. Every year 30,000 new work force are available to the job 
market, so there should be an economic growth of 7% for a 15 years period to reduce the level of 
unemployment in half. The young population of Kosovo mostly (50 % of the overall population is 25 years 
old) presents a challenge and opportunity1. Kosovo as other Western Balkan countries have a small market 
and small economy in front of global market and developed economies in which competition is rising. So, 
they should open the market, development of competition, access to capital and finance, new technologies 
and other economic factors rather than non- economic which are necessary for the achievement of an 
economic growth. It should be based on the free initiative, efficient in the use of resources and the creation 
of efficient market.  

 
3. History of functioning of competition policy in Kosovo  
 
Kosovo Competition Commission has been established by a decision of the Assembly of the 

Republic of Kosovo, in 2008, but in fact was active in March 2009. Now the competition in Kosovo is 
regulated by the Law on Protection of Competition nr.03/l-229, of October 7th 2010 (official gazette of 
Republic of Kosovo). This law amended the Law 2004/36. The law set out the opportunity of market 
monitoring by two methods:  

- By controlling actions of enterprises, and  
- By controlling the market structure  
Control of the activity of enterprise is performed by supervised agreements between undertakings 

which restrict competition and possible abuses and supervising enterprises that hold a dominant market 
position2. Control of structure is achieved by controlling the concentration of enterprises, thus hampering 
the creation of a market structure that can facilitate cooperation between enterprises and the creation of a 
dominant position which can lead to increased market price.  

Competition damage in economies may be done in two directions:  
a) From the side of enterprises that make agreements, mergers, abuse with the dominant position and 

in these activities they damage the market structure, at the other hand  
b) The state by creating legal monopoles, giving the exclusive rights and other activities that may 

create discrimination as well as from the non-transparence of the politics of state aid. 
 
                                                       Graph 1. Market Situation 
 
Full competition                     Restriction of competition                            There is no      
                                                                                                                      competition                                
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Competition 
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Source: G. Asllani, Competition and Competition law, 2016 Pristina 
 
4. Legal aspect of the competition control–Law on Protection of Competition  
The Constitution of the Republic of Kosovo, article 10 lays down economic system of Kosovo as a 

                                                      
1 Ministry of Finance of the Republic of Kosovo. <http://mef-rks.org>.  
2 Law on Protection of Competition October 7, 2010. <http://ak.rks-gov.net>. 
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system based in free market economy and freedom of economic activity1. Free market means the economy 
where the decision about production and consumption are taken by individuals and private companies. 
Private companies produce products bringing profit, whereas the consumption is defined by individuals 
who benefits from their work or ownership. Price, quantity and production method is set out by market.  

To fulfill this function the market must have competition rules and such rules to be implemented. 
There shall not be a free market economy where the production opportunities are kept away from 
companies with dominant position in market, whether they are private or public. When a company achieves 
to have a considerable position in market (point where the demand equals with offer), by this company 
itself. In this case consumers are not able to play their role in setting the prices and are affected by loosing2.  

The difference between the investigation of agreements and the dominant position from one side and 
concentration of companies in the other side consists by analyzing two cases: in the first case is based on: 

- Past (is performed ex post), whereas in the second case  
- Is based prognosis for the future (performed ex ante) 
Law on protection of competition respects share of control ex ante and ex post, by treating from one 

side forbidden agreements and excludings from prohibition (article 4 of Law) and abuse of the companies 
in dominant position (article 10) and the other side and anticipatory control of concentrations (article 13). In 
the other part the law lays down the competition authority as responsible body for law implementation 
(article 24)3.  

 
Graph 2. Power ex ante and ex post 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Source: G. Asllani, Competition and Competition right, 2016, Pristina 
 
 
5. The objective and the field of implementation of the law on Protection of Competition  
The objective of the law on Protection is the protection of the free and effective competition in the 

market. This can be achieved by setting rules for actions of the companies. Market participants are clients 
and consumers demanding goods and services from the companies which are offering them. The law lays 
down economical rules of these participants with the view to make them act fairly in the competition. By 
protection of legal interest of every participant in the market, in this way can be indirectly protected fair 
competition.4 The implementation of the Law on Protection of Competition is not limited only to practices 
undertaken within the territory of Republic of Kosovo but also abroad, if they produce certain effects within 
the territory of Republic of Kosovo.  

 
a) Prohibited agreements. The Law on protection of competition (article 4) determines the term 

“agreement” as agreement of any form, signed by companies with or without obligatory power, decisions or 
recomendations of the groupings of the companies as well as coordinated practises between companies 
acting in the same level, which means horizontal agreements or in different levels, vertically5. As it is 
clearly written in the law, the agreement with the meaning of this law can be contracts or other agreements 
between companies, even when they do not have obligatory power, and other acts «unilateral», as are the 

                                                      
1 The Constitution of the Republic of Kosovo 2008. 
2 Samuelson and Lipsky (1992). Për lidhjen midis ekonomisë së tregut dhe konkurrencës. 
3 Law on Protection of  Comptition  no. 03/1-229, 7 october 2010 
4 Bain, J.S. (1956). Barriers to new competition. Augustus M. Kelley reprinted 1993. 
5 Law for Pretection of Competition, Nr. 03/ L-229, 7 octomer 2010,  
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recomendations of the associations of the companies1. 
 
b) Abuse of the dominant position. Pursuant to article 10, any abuse by one or more companies 

with dominant position is prohibited. This article clearly explains the principle of misuse. Based on this 
principle the dominant position is not prohibited. In article 10 is given the definition about dominant 
position, while in article 11 are given criteria for evaluation of the dominant position, individual or joined. 
A company can be considered to have a dominant position if the participation in the market of such 
company is more than (25%)2. This participation is not considered dominant position if such company can 
argue that is exposed in front of competition or does not have superior position in the market comparing 
with other competitors.  

 
c) Concentrations between companies. Article 13 of the law on competition treats the system of 

authorizations about concentrations of the large commercial companies. According to this article; the 
concentration between companies is considered the joint of two or more companies, to benefit the control in 
one or more companies as well as foundation of a joined company3. 

 
d) Competition advocacy. Competition advocacy is an important element of the competition 

policies in the economies in transition, also for Kosovo’s economy. It reflects comments provided (offered) 
by competition authorities for the impact of competition in other policies, particularly in the field of 
regulative policies and privatization. Benefits coming out by incorporation of the competition principles in 
the laws and regulations are very high, in particular for economies in transition have privatised 
infrastructure network for which there was no adequate regulatory expertise. The competition advocacy is 
not only one of the law standards, but it is a vital need for activities of the competition authority to have a 
real influence in achievement of functional market4.  

 
e) State aid. In Kosovo-State aid is regulated by the State Aid Law no. 04 / -L-024, July 29, 2011 

and entered into force in January 2012. State aid means any aid granted by state resources in any form, 
which includes but is not limited to grants and subsidies; release, tax reductions and deferrals; forgiveness 
of arrears and penalties; release or covering losses; loan guarantees or loans with low interest rates; 
reducing social security payments; reducing the price of goods and services offered, or the sale of public 
property below market price, or purchase goods and services at a higher price than the market price; 
increasing the state capital in enterprises or change its value, in circumstances not acceptable to a private 
investor operating under normal economic conditions. This law applies to all sectors of production and 
services operating in the Republic of Kosovo, with the exception of agriculture and fisheries sectors. 

 
6. The most sensitive sectors where the competition in Kosovo is violated  
The law on competition is implemented in all fields where there is a violation of the competition. 

Correction of unfair competition is oriented in those fields where economic subjects have relevant influence 
in the market.  

The reason of investigation and their correction consists that these large companies have influence in 
the market and easy control such market. Some of the most sensitive sectors are: 

• Telecommunication (telephony operators, fix prices and agreements for fixing of the prices, share 
of the products and market), 

• Insurance Companies (insurance policies, agreements in price fixing for  services offered), 
• Banking system (price fixing for interest rates for the services offered by banks, payments and 

other provisions), 
• Import of oil (agreements on price fixing, share of market, geographical and regional share of 

market), 
• Energy sector (fixing of tariffs for electricity and other forms of monopoly), 
• Health sector (granting of licensed for import of medicines or for import of only one medicinal 

product),  
                                                      

1 Regulation No. 1/2003, European Competition Commission 
2 Law for Pretection of Competition, 2013 
3 Regulation (EEC) no 4064/89 “Merger Procedure” 
4 Regulation 1/2003,  on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty 
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• Procurement sector (tendering without economical justification and disorganization of market and 
competition), 

• Media (granting of different licenses for operation with frequencies) and others. 
 
7. Recommendations  
Based on the researches made by scientific literature, other resources taken by national and 

international institutions dealing with competition issues and competition protection, as well as the Kosovo 
Competition Authority as institution who implements the law on protection of competition.  

The protection and development of competition must be oriented in two main directions: a) 
permanent correction of forbid agreements, control of concentrations and market analyze and competition 
in the market and  

b) reading of the laws and other by-laws documents that may create favors and certain monopoles 
and their improvement.  

Particularly, it is very important to have more advocacies regarding to the importance of competition 
and introduction to law on protection of competition. There is a need that the authority should have regular 
cooperation with economic regulatory bodies with a view to create fair competition (energy regulatory 
office, telecommunication regulatory office, media, procurement, etc). The market liberalization must take 
place with a view to increase the number of business operators, particularly those who have relevant 
influence in the market. All these acts shall create sustainable environment for further development of free 
competition and its protection, as one the fundamental condition for sustainable economic development and 
protection of consumer health.  
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ANALYSIS OF LEGAL REGULATIONS  
AND COMMERCIALIZATION FEATURES  
OF INTELLECTUAL PROPERTY 

Despite  the  big  quantity  of  regulations  in  the  innovation  sector  and  creating  of  different 
innovation  structures,  development  of  Ukraine  is  low  and  needs  to  provide  suggestions  to 
resolve  the  problems  arising  during  commercialization  of  intellectual  property.  The  article 
describes the differences between intellectual property and tangible assets, gaps  in the Law of 
Ukraine "On state regulation of activities  in  technology  transfer", and provides suggestions  for 
information  support  of  technology  commercialization  by  creating  a  referral  system  that  will 
contain information about innovation structures, legal base, statistical and analytical information 
on innovation, and for reform the state order for scientific and technical products to expand its 
implementation on scientific and technical developments. 
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The purpose of this article is to analyze legal features of the relations arising during 
commercialization of intellectual property in Ukraine, as well as to identify problems and provide 
suggestions for their solution. 

The actuality of the issue is determined by low level of innovative development of Ukraine despite 
considerable amount of legal acts regulating this field, and inefficient activity of innovation structures. 

Intellectual property, its commercialization and legal regulation problem were addressed in a large 
number of scientists’ and practitioners’ works. The efforts of Androshchuk G.O., Atamanova Y.E., 
Denisiuk V.A., Zaduhailo D.V., Orliuk O.P., Soloviuov V.P., Revutskyi S.F. may be distinguished. 

All property objects may be divided into two groups: tangible and intangible property. Further, the 
tangible property falls into1 movable and real property. The first one refers to financial resources (money, 
securities), means of production and any other property apart from subsoil, water and forest objects, natural 
sources, housing, buildings and constructions. Intangible, i.e. intellectual property, is the rights for creative 
and scientific activity objects.   

The notion of ‘intellectual property’ has various definitions. Specifically, it is defined as social 
relations on appropriation of intellectual activity results or as a branch of law which regulates the 
application of scientific, literature and art areas in entrepreneurship2,3. 

Intellectual property right contains personal moral rights and economic rights. The personal moral 
rights belong only to creator (except clauses stipulated by the Civil Code), are defined by life-long action, 
non-derogable character (except clauses stipulated by Civil Code), have no economical meaning and 
determine the right of authorship and right to protect author’s reputation.  

Economic rights of intellectual property correspond to the meaning of right of ownership, i.e. the 
owner holds a right to possess, to use and to dispose an intellectual property right object.  

Typically for IP object, the intangible object (information) comprises property and asset, however 
only its factual implementation brings economic benefit. Moreover, there are economic and moral rights for 
IP objects which may exist and be changed independently from each other4. 

System of ownership rights for intangible objects is defined by specific limitations which do not 
correspond to the tangible property objects (namely, absence of a right for perpetuity, which is 
implemented within duration of protection documents). 

Furthermore, given that natural persons, legal entity and state represented by state authorities5 may 

                                                      
1 Стрижак, О.О. (2007). Інтелектуальна власність. Харків: ХНЕУ. 
2 Базилевич, В.Д. (2006). Інтелектуальна власність. Київ: Знання. 
3 Елисеев, А.Н., Шульга, И.Е. (2005). Институциональный анализ интеллектуальной собственности. Москва: 

Инфра-М. 
4 Стрижак, О.О. (2007). Інтелектуальна власність. Харків: ХНЕУ. 
5 Ажнюк, М.О., Передрій, О.С. (2008). Основи економічної теорії. Київ: Знання. 
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act as property subjects, the state cannot be the subject of intellectual property. According to the Civil Code 
of Ukraine the subjects of intellectual property are the following: a creator of an object and other persons 
who holds personal moral and (or) economic rights of intellectual property according to this Civil Code, 
other law or agreement.    

Legal regulation of intellectual property is aimed at determining of relations on creation, possession, 
usage, disposal and protection of intellectual activity results.  

The methods of intellectual property legal regulation refer to both centralized (legal acts establishing 
rules, duties, prohibitions and penalties) and decentralized (relations between economic operators are 
conducted on the basis of concluded agreements). 

As per type1 of legal regulation the intellectual property activity may be ranged to the generally 
permitted type, i.e. existing of a general permission to carry out legal matters in this field discretionally, 
except some restrictions.   

As has been mentioned, the property relations are determined by acquisition of certain benefit which 
is also related with deprivation of this benefit from its previous owner, i.e. revocation of the right to 
possess, use and dispose2. 

Intellectual property right may be acquired in two circumstances which are the following: origin of 
intellectual property right and acquisition of the intellectual property right, i.e. initial and secondary modes 
of intellectual property right establishment.  

The first mode refers to creation of literary, art works, inventions and other results of intellectual and 
creative work, which is accompanied by legitimating actions taken by author if needed. The second mode 
related to acquisition resulted from succession, transfer of economic rights of intellectual property from 
author to another person, etc. In such situation, not only does the act of creation serve as a ground for legal 
relations appearance, but also the owner change deed.  

As far as moral rights of intellectual property are characterized by consistency, the economic rights 
on IP objects and related matters will be a subject to consideration hereafter.  

It is worth to mention that according to the Article 424 of the Civil Code of Ukraine the following is 
relevant to economic rights of intellectual property:  

- a right to exploit an intellectual property right object (notably, the right for usage); 
- an exclusive right to authorize use of intellectual property right object and exclusive right to prevent 

illegal use of intellectual property right object, which includes prohibition of such exploitation (notably, the 
right for disposal); 

- other economic rights of intellectual property, established by law.  
Therefore, the right for possession falls within the category “other economic rights”. It is considered 

expedient to amend the mentioned legal rule in order to bring it in correspondence with general provisions 
on right of ownership.  

Economic rights on industrial property objects belong to the owner of the patent certifying the 
ownership. Validity period of exclusive economic rights counts from 10 to 20 years depending from the 
object type and may be shorten upon the owner’s initiative.  

Already at the stage of IPR object creation the relations which fall within the scope of legal 
regulation appear. Hence, an author (inventor) holds the personal moral rights on objects created on request 
or according to service contract. However, the right to obtain a patent on mentioned IPR object belongs 
jointly to creator and employer (requester) unless otherwise provided for by the contract. 

Dispose of economic rights of intellectual property is possible on the basis of various contracts: 
license for usage of intellectual property;  licensing contract; agreement about creation on order and usage 
of intellectual property object; agreement on transfer of exclusive economic  rights of intellectual property; 
other agreements about disposal of intellectual property economic rights. 

The Law of Ukraine “On state regulation of activities in technology transfer” as in force in 2006 has 
determined a list of contracts which may be concluded for commercialization of technologies and IPR 
objects. In the same Law as in force in 2012 the mentioned provisions were excluded, however, the 
indicated contracts may go along with the following licenses: on industry technology delivery, on technical 
industrial cooperative, on technical service rending, on engineering, on creation of joint entities, on rent or 
leasing of technologies components, equipment and commercial concession (franchising). 

                                                      
1 Хропанюк, В.Н. (2008). Теория государства и права. Москва: Омега-Л. 
2 Базилевич, В.Д. (ред.) (2007). Економічна теорія: політекономія. Київ: Знання-Пресс. 
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The agreement about disposal of commercial rights of intellectual property is concluded in written 
form due to the risk of its nullity, but the law may provide for situations when such agreement may be made 
verbally. 

A person, who holds an exclusive right to authorize a usage of the intellectual property object 
(grantor of license) may provide a written authorization to another person (grantee of license) which will 
empower him/her for usage of this object in particular area, namely, license for usage of intellectual 
property. Such license could be issued as a certain document or it could be a part of a licensing contract.   

The main legal form of economic rights transfer is a licensing contract, under which a person 
(grantor of license) gives a permission to another person (grantee of license) to use this object (license) on 
mutual consent in comply with law requirements. 

Dispose of economic rights of intellectual property also may be performed   by their introduction into 
the statutory fund of legal entity, transfer into the pledge and be applied in other civil matters as prescribed 
in a number of Ukrainian laws:  “On scientific and scientifically technical activity”, “On scientific parks”, 
“On higher education”. In such cases estimation of economic rights value will be performed according to 
the parties consent in comply with legal acts provisions.   

In very rare cases the certain objects of intellectual property are interesting for implementation in real 
economic sector. A combination of IPR objects which comprise a technical decision for production process 
or service rending constitutes a technology. Actions related with technology transfer from one owner of 
economic rights to another are regulated by the Law of Ukraine "On state regulation of activities in 
technology transfer", that is why this legal act has been primarily analyzed and the following was revealed: 

1) According to the orders of the Ministry of education and science as of 24.06.2004 №533, as of 
01.11.2005 №631 the units on intellectual property matters or units on commercialization of intellectual 
property objects were supposed to be created in higher education institutions of III - IV levels of accreditation 
subordinated to the Ministry. Still numerous universities confined to introduction of the IPR specialist position 
within the staff. Hence, the Law has to be supplemented with provision on infrastructure of technologies 
transfer, as well as the sources and minimal amount of its funding shall be fixed in legislation.  

Absence of funds for maintenance of complete department or center of technologies transfer may be 
solved by creation of technology transfer net, similar to EEN or RTTN. Mentioned structures act within the 
territory of Ukraine, but their legal uncertainty as well as big amount of institutions which are not included 
in such structures have negative impact on their activity efficiency1. 

2) Registration of technologies created or acquired by state entities and approval of technologies’ 
import in Ukraine while their purchase for budget funds are regulated by the Law. Moreover, the State 
Service of Intellectual Property performs registration of licensing contracts upon applicant’s request. In 
other words, a comprehensive monitoring mechanism for technologies transfer is absent.   Aforementioned 
leads to lack of information about potential entities-licensee and the most interesting areas for technological 
modernization in both central state authorities and institutions elaborating new technological decision.  

3) The Law provides for transfer approval and registration of technologies created and purchased for 
budget funds being forwarded to legal entities registered in other states or foreigners, or stateless persons,  
which is performed on the basis of state expertise of technologies. Within three years of Law action, the 
Cabinet of Ministers of Ukraine did not succeed to adopt an order on expertise and approval. Failure in 
legal regulation of this provision impact negatively on potential investors and licensors who are fairly afraid 
of delays in receive of authorizations.  

It is advisable to exclude these provisions or change it for compulsory registration under application 
principle in corresponding ministry and  selective revisions on relevance of a price indicated in the contract 
and market price on analogous technologies2,3. 

Issues to be solved within the amendments to other laws of Ukraine regulating innovation activity are 
specified as follows:  

1) Majority of scientists are not able to commercialize the results of their researches due to the lack 

                                                      
1 Козаченко, В.Я., Георгіаді, Н.Г. (2010). Сучасний стан мереж трансферу технологій за кордоном та проблеми 

їх розвитку в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 691, 162-172. 
2 Падучак, Б.М. (2004). Особливості погодження договорів про трансфер технологій. Теорія і практика 
інтелектуальної власності,  6,  88-93. 

3 Петренко, С.А., Дорожко, Г.К., Лизан, А.В. (2013). Переваги та недоліки порядку трансферу технологій за 
українським законодавством. Теоретичні і практичні аспекти економіки інтелектуальної власності, 1, 335-
338. 
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of knowledge on commercialization mechanism, namely technological audit, value estimation and 
protection of the rights on intellectual property object, searching of potential buyers and methods of 
inventions transfer to the clients. Still, the selection of human resources for implementation of mentioned 
actions present a serious challenge due to the insufficiency of state order for preparation of personnel in 
intellectual property management. Also, it is reasonable to introduce special courses on mentioned problem 
for the students of technical, natural and economic specialties.  

2) After that, the lack of money in high educational institutions impedes a comprehensive patent 
findings and its marketing researches. The Law does not foresee information support of innovative activity. 
Similar provisions exist in the Law of Ukraine “On state regulation of activities in technology transfer”, but 
they provide for information and consultative support only for transfer of technologies and through the 
institutions of state system of scientific and technical information, which significantly narrows potentialities 
of information spreading.  

It is reasonable to amend the Law of Ukraine “On innovative activity” with an article on information 
support by creating a referral system on innovation activity support that will contain information or 
references about innovation structures, legal base, statistical and analytical information on innovation 
activities in different areas of economy:  

«Article 11-1. Information support of innovation activity  
1. For systematization of legal, analytical and other information on innovation activity and spreading 

of information on available innovative products the authorized authority which ensures the state policy on 
innovation activity has to promote creation of electronic system on innovative activity support.  

Central state authorities, local self government bodies, the National academy of science of Ukraine 
and specialized academies of science in the frames of their competence has to ensure the information 
content of the system mentioned in the first paragraph of the Article 11-1.  

The procedure of functioning of electronic system on innovation activity support shall be prescribed 
by the competent authority responsible for implementation of state policy on innovation activity.”. 

3) Poor readiness of Ukrainian developments in commercialization. Majority of new technologies do 
not turn to the products and have no commercial success, a lot of developments are proposed at the stage of 
prototype or laboratorial sample. State budget provides funding for fundamental researches and insufficient 
part of applied researches.   

It is advisable to reform state order on scientific and technical products for its broadening from the 
development of the most important scientific and technical developments to their research and 
implementation.  

4) Creation of a new knowledge demands big volume of funds and time, instead the transfer may be 
performed in easy way and without significant financial expenses. Some researchers consider that 
intellectual property right protection is reasonless, because innovation activity is performed independently 
from financial remuneration, it losing fast its novelty, there is a certain period of time existing between 
release of original products and its analogs to the market during which a creator may obtain sufficient 
financial reward. However, there is more spread opinion about necessity to improve legal protection of 
IPR1. 

At the State Fund of Fundamental Researches the State Agency on Science, Innovations and 
Informatization created the Fund on support of promising national inventions patenting in foreign states 
which was supposed to contribute to the protection of property rights on potentially attractive developments 
for commercialization, as well as it has approved an instruction on patenting promotion2. Nevertheless, the 
establishment of the Fund upon the Ministry’s order was in contradiction to the Budget Code, consequently 
this circumstance prohibited funding of its activity in future. Furthermore, the Law of Ukraine “On state 
regulation of activities in technology transfer” stipulates that abroad patenting of technologies or their 
components created for budget funds, shall be performed on own expense of enterprises, scientific 
institutions, organizations and high education institutions who are the developers of the technologies. Such 
provision requires amendments with regard to broadening of sourcing for patenting on budget costs, as well 
as establishment of aforementioned fund under governmental decision.  

                                                      
1 Касьяненко, Л.М., Назаров, В.В., Савченко, Л.А. (2015). Економічна теорія. Київ: «Центр учбової 

літератури». 
2 Наказ про створення Фонду підтримки патентування перспективних вітчизняних винаходів в іноземних 
державах 2011 (Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України). 
<http://document.ua/pro-stvorennja-fondu-pidtrimki-patentuvannja-perspektivnih-v-doc84438.html>. 
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IMPACT OF UNILATERAL AMENDING  
AND TERMINATION OF A COMMERCIAL CONTRACT  
ON CONTRACTUAL OBLIGATION 

The  article  addresses  legal  consequences  of  unilateral  repudiation  of  commercial  obligation 
(contract), especially impact of amending and termination of a contractual obligation. The norms 
of civil and economic legislation, which provide such repudiation, and advanced scientific studies 
in this sphere are analyzed. The author focuses on difference between concepts «termination of 
an obligation» and «termination of a contract». The legal object of contract amending in case of 
unilateral  repudiationwas  defined.  Special  attention  is  paid  to  researches  of  temporary 
repudiation  of  performance  and  its  consequences.  In  summary  definitions  of  amending  and 
termination of commercial contract in case of unilateral repudiation have been proposed. 
Key  words:  repudiation  of  a  contract,  unilateral  contract  amending,  unilateral  contract 
termination,  termination  of  obligations,  legal  consequences,  temporary  repudiation  of 
performance, repudiation of debtor`s contracts, financial rehabilitation 

Одностороння відмова від господарського договору, реалізована належним чином у 
передбачених законом або договором випадках, тягне за собою за собою зміну або розірвання 
такого договору. Однак у силу самого факту зміни та розірвання договору юридичний ефект 
існування та виконання договору у період до моменту зміни та розірвання автоматично не 
анулюється, а відповідно, не відміняються і ті юридичні наслідки, які виникли у період до зміни або 
розірвання. Визначення наслідків односторонньої відмови від господарських зобов’язань має 
важливе значення, оскільки більшість спорів, пов’язаних із такою відмовою, виникає саме з приводу 
врегулювання їх наслідків. Мова йде як про наслідки, пов’язані із результатом впливу 
односторонньої відмови на структуру договору (його зміна або розірвання), так і про майнові 
наслідки.  

ГК України, на відміну від ЦК України, не містить окремої статті, якою було б урегульовано 
наслідки зміни або розірвання договору.  

Так, ч.ч. 1, 2 ст. 653 ЦК України передбачено, що у разі зміни договору зобов’язання сторін 
змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо. У разі 
розірвання договору зобов’язання сторін припиняються. 

Як вбачається, у положенні наведеної ст. 653 ЦК України не говориться про вплив зміни або 
розірвання договору на сам договір як угоду, а зазначається лише про зміну та припинення 
зобов’язань сторін за договором. 

Із цього приводу Безик К.С. зазначає, що договір, являючись індивідуально-правовим 
регулятором суспільних відносин, у своїй дії подібний нормативно-правовим регуляторам. Зокрема, 
закон при внесенні змін до нього або його скасуванні не «відпадає», нова редакція зміненого закону 
діє з моменту набрання чинності акту, який вносить відповідні зміни. Такі акти не мають зворотної 
сили. Одностороння зміна та розірвання договору також не мають зворотної сили, оскільки 
впливають лише на невиконану частину зобов’язань, та, як юридичні факти, не призводять до 
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«відпадіння договору»1. 
Дійсно, договір та зобов’язання є самостійними правовими явищами. Договір є узгодженим 

вольовим актом його учасників, якому закон надає значення юридичного факту. В умовах договору 
втілено волю сторін, яка визначає зміст конкретних суб’єктивних прав та обов’язків як специфічної 
правової форми поведінки сторін, створюючи юридичний зв’язок між учасниками договору, тобто 
зобов’язання. Після укладення договору та виникнення зобов’язання договір продовжує виконувати 
роль індивідуального регулятора поведінки його учасників, а тому у юридичному сенсі виникають, 
змінюються та припиняються саме права та обов’язки, а не юридичний факт, який став підставою їх 
виникнення.  

Отже зміна або розірвання договору не впливають на договір як угоду, однак впливають на 
зобов’язання за таким договором. Як правило, це підкреслюється вказівкою на те, що договірне 
зобов’язання змінюється або припиняється «на майбутнє». Наприклад, Процьків Н.М. зазначає, що 
при розірванні договору договірні зобов’язання припиняються на майбутнє, що дозволяє відрізняти 
розірвання договору від визнання його недійним або неукладеним2, а Соменков С.А. визначає 
розірвання договору як «дію, направлену на припинення на майбутнє дії частково або повністю 
невиконаного договору, і тим самими зобов’язань, що виникли із нього»3.  

Аналізуючи наведені судження, Блащук А.М. та Дзера О.В. зауважують, що не можна певною 
мірою погодитись із твердженням про те, що при розірванні договору договірні зобов’язання 
припиняються лише на майбутнє, адже у переважній більшості випадків це не так. Сторони можуть 
частково виконати умови договору (передати майно, сплатити частину платежів на виконання 
договору, виконати частину підрядних робіт тощо). Відповідно, сторони не позбавлені права 
вирішити питання правової долі вже виконаних обов’язків, наприклад, при розірванні договору 
будівельного підряду вони можуть залишити у власності замовника вже збудовану частину 
майнового комплексу, а підряднику надати відповідний розмір винагороди за фактично виконаний 
обсяг роботи4. 

Говорячи, що розірвання договору направлено на дострокове припинення на майбутнє дії 
договору, Заменгоф З.М. уточнювала, що «права та обов’язки, що витікають із зобов’язань, 
прийнятих на себе сторонами на період, що передував розірванню договору, повністю 
зберігаються»5. Водночас Меєр Д. І. вказував, що договір перестає впливати на майбутні відносини 
його сторін, однак усі наслідки, які наступили до його припинення, залишаються у силі6. Тобто, 
якщо права та обов’язки мали бути реалізовані до розірвання договору, вони не припиняються після 
такого розірвання.  

Для того, аби проілюструвати зазначене, наведемо одну із справ, яка розглядалася 
господарськими судами. Так, до порушення справи про банкрутство між Товариством і банками були 
укладені кредитні договори та договори іпотеки/застави на забезпечення виконання зобов’язань 
позичальником. Банки надали позичальнику кредити у розмірі та на умовах, встановлених 
кредитними договорами, але позичальник кредити не повернув та не сплатив проценти. Грошові 
вимоги банків про повернення кредитів і сплату процентів було включено до реєстру вимог 
кредиторів у справі про банкрутство.  

Керуючий санацією Товариства (боржника) прийняв рішення відмовитися від виконання 
зазначених договорів, обґрунтувавши відмову посиланням на ч. 10 ст. 17 Закону № 2343-XII.  

У процесі розгляду скарг банків на такі дії керуючого санацією суди дійшли висновку про 

                                                      
1 Безик, К.С. (2011). Односторонее изменение и расторжение договоров в гражданском праве Российской 
Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Иркутск, 71.  

2 Процьків, Н.М. (2003). Правове регулювання розірвання цивільно-правових договорів за цивільним 
законодавством України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 10. 

3 Соменков, С.А. (2002). Расторжение договора в гражданском обороте: теория и практика. Москва: Мз-
Пресс, 17. 

4 Дзера, О.В. (ред.) (2008). Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 305. 
5 Заменгоф, З.М. (1967). Изменение и расторжение хозяйственных договоров. Москва: Юрид. лит., 22–23.  
6 Мейер, Д.И. (2000). Русское гражданское право: в 2 ч. Ч. 2 по испр. и доп. 8-му изд. 1902. Москва: Статут, 

705.  
 На час розгляду цієї справи судами положення про односторонню відмову керуючого санацією від 

правочинів (договорів) боржника, аналогічне наведеному на сьогодні у ч. 10 ст. 28 Закону № 4212-VI, було 
передбачено ч. 10 ст. 17 Закону № 4212-VI. 
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наявність правових підстав для відмови від виконання кредитних договорів та договорів 
застави/іпотеки та обґрунтованість відмови боржника від виконання взятих на себе зобов’язань за 
цими договорами1.  

Верховний Суд України, скасовуючи постанову суду касаційної інстанції, зазначив, що з 
урахуванням положень ст.ст. 626, 509, 1054 ЦК України, для виконання кредитного договору 
необхідне вчинення сторонами передбачених умовами договору дій, які призводять до встановлення 
між ними кредитного правовідношення. Таке відношення встановлюється між сторонами з часу 
отримання позичальником від банку кредиту. З настанням цієї події договір як підстава для 
виникнення кредитного правовідношення у повному обсязі вважається таким, що відбувся. 

Частина 10 ст. 17 Закону № 2343-XII передбачає можливість відмови від невиконаного 
повністю або частково договору, а тому положення цієї норми не можуть розглядатися як 
спеціальна законна підстава припинення кредитного зобов’язання у названий спосіб. 

У випадку відмови від кредитного договору ця норма може бути застосована за умови 
врахування положень ч. 2 ст. 1056 ЦК України, якою передбачено можливість відмови 
позичальника від одержання кредиту, що по суті означає відмову від вступу у кредитне 
зобов’язання, визначене кредитним договором2. 

Також Заменгоф З.М. вказувала, що розірвання припиняє тільки те зобов’язання, строк якого 
ще повністю або частково не наступив або виконання якого має триваючий характер3. Із цим не 
можна повною мірою погодитись, з огляду на наступне. 

Ч. 2 ст. 220 ГК України передбачено: «якщо внаслідок прострочення боржника виконання 
втратило інтерес для кредитора, він має право відмовитися від прийняття виконання і вимагати 
відшкодування збитків». Тобто у цьому разі кредитор має право відмовитись, а фактично розірвати 
в односторонньому порядку прострочене виконання – виконання, строк якого вже наступив.  

З огляду на це, не слід обмежувати правовий ефект розірвання договору припиненням тільки 
тих зобов’язань, строк виконання яких до моменту розірвання ще не наступив.  

Як уже було зазначено, розірвати можна лише частково або повністю невиконаний договір, 
адже належне виконання призводить до припинення договірного процесу та усунення правового 
зв’язку, що встановився між сторонами у рамках договірних правовідносин.  

Одностороння відмова від договору, як і домовленість сторін про розірвання договору, і 
судове рішення про його розірвання, є способом розірвання договору.  

Підставою розірвання або зміни договору є юридичні факти – дії у формі юридичних актів, 
оскільки вони є правомірними, мають виражену вольову складову (односторонню – при відмові від 
договору та при розірвання договору у судовому порядку, та двосторонню – при згоді сторін), а їх 
метою є припинення договірних зобов’язань. Ці юридичні факти призводять до припинення 
зобов’язання у простому зобов’язанні, або до припинення частини зобов’язань або всіх зобов’язань 
одночасно у складному зобов’язанні і, як наслідок, до зміни або розірвання договору.  

Оскільки розірвання договору є лише одним із способів припинення зобов’язання, можна 
стверджувати, що поняття «припинення зобов’язання» включає у себе поняття «розірвання 
договору», а не навпаки. Як зазначав Красавчиков О.А., припинення правовідношення є своєрідним 
антиподом його виникнення. Воно розриває правовий зв’язок суб’єктів, внаслідок чого боржник не 
зобов’язаний, а кредитор не має права вимагати певної поведінки. Права та обов’язки відпадають»4. 

Припинення правовідношення означає, перш за все, припинення прав та обов’язків. Інші 
елементи правовідношення при розірвання договору не припиняють свого існування: суб’єкти не 
гинуть, а об’єкт не зникає. Однак цей конкретно правовий зв’язок перестає пов’язувати суб’єктів як 
один з одним, так і з об’єктом цього правовідношення5.   

Не дивлячись на різні трактовки терміну «припинення зобов’язань», однозначно можна 

                                                      
1 Постанова Вищого господарського суду України від 04.02.2013 у справі № 5021/2509/2011. Єдиний 
державний реєстр судових рішень. <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37011111> (2016, липень, 17). 

2 Постанова Верховного Суду України від 26.08.2014 у справі № 5021/2509/2011. Єдиний державний реєстр 
судових рішень. <http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/%28documents%29/ E2B7A5311061D5DF 
C2257D49001A5CBC> (2016, серпень, 15). 

3 Заменгоф, З.М. (1967). Изменение и расторжение хозяйственных договоров. Москва: Юрид. лит., 11.  
4 Красавчиков, О.А. (1958). Юридические факты в советском гражданском праве. Москва: Госюриздат, 129.  
5 Безик, К.С. (2011). Односторонее изменение и расторжение договоров в гражданском праве Российской 
Федерации: дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.03. Иркутск, 77. 
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стверджувати, що усі права та обов’язки, які входять у зміст договірного зобов’язання, при 
розірванні договору припиняються. Однак цього не відбувається при зміні договору, адже головною 
відмінністю зміни договору від його розірвання є те, що при зміні договір зберігає свою юридичну 
силу, а при розірванні – втрачає її.  

Зміна правовідносин, як відмічалося у юридичній літературі радянського періоду, є найбільш 
складним моментом руху правовідносин, «проміжним і не завжди існуючим моментом» цього руху1. 
При зміні господарського договору зобов’язальне правовідношення, яке виникло на його основі, 
зберігає свою силу, а змінюються лише ті чи інші умови договору та визначені ними права та 
обов’язки сторін. Зміна договору комерційних організацій, як вказує Стрєбкова О.С., означає, що 
при збереженні сили договору у цілому, та чи інша умова або деякі із них, у тому числі пов’язані із 
виконанням договірних зобов’язань, формулюються по-новому у порівнянні із тим, як це було 
первісно зафіксовано при укладенні договору2.  

Частиною 1 статті 653 ЦК України передбачено, що у разі зміни договору зобов’язання сторін 
змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо. Однак 
цього не можна сказати про односторонню зміну господарського договору внаслідок відмови від 
нього. 

Так, на думку Єгорової М.А., при односторонній відмові від виконання договору термін 
«зміна правовідношення» означає ніщо інше, як припинення попередніх прав та обов’язків у частині 
зобов’язань без виникнення нових прав та обов’язків3. Іншими словами, правовою метою зміни 
договору при односторонній відмові від нього є припинення частини зобов’язань, а не їх 
трансформація. На відміну від зміни договору, одностороння відмова від господарського договору, 
внаслідок якої договір змінюється, розповсюджується виключно на об’єкт зобов’язального 
правовідношення.  

Найбільш точним визначенням зміни договору, в якому враховано особливості 
односторонньої відмови від договору, є визначення Чисткова К.Є., який стверджує, що «зміна 
договору полягає у зміні його умов з волі однієї або обох сторін; зміна договору не призводить до 
повного припинення правовідношення, яке виникло на підставі договору, а лише змінює його зміст: 
змінення змісту зобов’язань сторін, доповнення існуючого правовідношення новими правами та 
обов’язками; часткове припинення зобов’язань»4. Останнє (часткове припинення зобов’язань) саме і 
передбачає випадки зміни договору шляхом односторонньої відмови від нього.  

При односторонній відмові від договору термін «зміна правовідношення» означає ніщо інше, 
як припинення попередніх прав та обов’язків в частині зобов’язань без виникнення нових прав та 
обов’язків. Відповідно, під зміною договору при відмові слід розуміти часткове припинення 
попереднього правовідношення без виникнення нового5.  

На практиці сторони вдаються до зміни саме тих умов договору, збереження яких порушує їх 
суб’єктивні права. З огляду на це, найпоширенішим випадком односторонньої зміни господарського 
договору є часткова відмова від договору, яка передбачає наявність у договірному зобов’язанні 
декількох одночасно існуючих обов’язків боржника по відношенню до кредитора. Суть часткової 
відмови від договору полягає у припиненні одного (або декількох) із невиконаних договірних 
зобов’язань, у результаті чого договір, відповідно, вважається зміненим. Отже, зміна договору при 
частковій відмові від договору полягає не у зміні його умов, зміні змісту зобов’язань або умов їх 
виконання, а у припиненні частини із них при збереженні загальної моделі договору. При цьому та 
частина зобов’язань, якої дія відмови не стосується, виконується належним чином та у повному 
обсязі.  

Основною перевагою часткової відмови від виконання договору є можливість вимагати 

                                                      
1 Красавчиков, О.А. (1958). Юридические факты в советском гражданском праве. Москва: Госюриздат, 61, 

129.  
2 Стребкова, О.С. (2006). Изменение и расторжение догвора в отношениях между коммерческими 
организациями: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Белгород, 5. <http://www.dissercat.com/content/izmenenie-i-
rastorzhenie-dogovora-v-otnosheniyakh-mezhdu-kommercheskimi-organizatsiyami> (2016, вересень, 15). 

3 Егорова, М.А. (2010). Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового договора. 2-е изд., 
перераб. и доп. Москва: Статут, 256. 

4 Карпов, М.С. (2004). Гражданско-правовые меры оперативного воздействия. Москва: Статут, 62–63.  
5 Егорова, М.А. (2010). Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового договора. 2-е изд., перераб. 

и доп. Москва: Статут, 256. 
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відшкодування збитків, спричинених невиконанням частини зобов’язань при збереженні основного 
договірного правовідношення, про що йтиметься у наступній главі. Це відбувається у випадках, 
коли кредитор зацікавлений у виконанні невиконаних зобов’язань боржника, маючи при цьому 
можливість стягнути з нього збитки, завдані неналежним виконанням припиненої частини 
зобов’язань.  

Другим випадком зміни договору внаслідок односторонньої відмови від нього є тимчасова 
відмова від виконання зобов’язання, за якої зобов’язання сторін припиняються на певний час, 
протягом якого стороні, що порушила умови договору, надається можливість усунути порушення та 
продовжити подальше виконання договору без змін. Такого роду зміна договірного зобов’язання 
можлива лише за умови наявності зустрічних зобов’язань за договором.  

Істотною особливістю односторонньої відмови від договору при зустрічному виконанні є те, 
що на відміну від інших видів односторонньої відмови така відмова можлива тільки за умови 
порушення контрагентом договору зобов’язання, виконанню якого відповідає виконання 
зобов’язання управненої сторони відмови. Другою особливістю односторонньої відмови від 
договору при зустрічному виконанні є те, що управнена сторона договору не припиняє виконання 
зобов’язання повністю, а відмовляється від її виконання на певний проміжок часу. Зокрема, ч. 3 ст. 
538 ЦК України передбачено, що у разі невиконання однією із сторін свого обов’язку, друга сторона 
має право зупинити виконання свого обов’язку. Оскільки у цьому разі договірні відносини не 
припиняються, то зупинення виконання можна розглядати як еквівалент зміни договору в 
односторонньому порядку.  

Слід зазначити, що зупинення виконання: 
– є правом, а не обов’язком управненої сторони договору; 
– наступає в силу факту порушення та незалежно від вини боржника; 
– не є відповідальністю другої сторони договору. 
Водночас зупинення виконання має здійснюватися добросовісно, тобто має бути розумний 

баланс між невиконаною частиною зобов’язання та зупиненим виконанням.  
Залежно від того стосується ця відмова усіх зустрічних зобов’язань за договором або тільки 

частини із них (наприклад тих, які порушені), така відмова може, відповідно, мати характер повної 
тимчасової відмови або часткової тимчасової відмови. 

Із моменту неналежного виконання або невиконання другою стороною свого обов’язку 
починається фаза трансформації основного договірного правовідношення у правоохоронне 
правовідношення сторін договору, яке може бути припинено або припиненням порушення права, 
або розірванням чи зміною договору1. З огляду на це, час зупинення виконання управненою 
стороною свого обов’язку може визначатися двома критеріями: 

1) виправленням боржником допущених порушень – у цьому разі управнена сторона припиняє 
«зупинення виконання» і виконання договору продовжується у звичайному режимі; 

2) у зв’язку із відсутністю позитивної поведінки боржника управнена сторона, керуючись 
принципом розумності (оскільки на виправлення допущених порушень необхідний певний час), 
припиняє або частину із призупинених зобов’язань, або усі призупинені зобов’язання одночасно, у 
результаті чого правовим наслідком таких дій є, відповідно, зміна або розірвання договору.  

Зупинення виконання можна розглядати як часткову відмову від виконання договору, 
оскільки при цьому управнена сторона припиняє виконання своєї частини зобов’язань за договором, 
але у зв’язку з тим, що ця відмова має тимчасовий характер, таку ситуацію слід розглядати як 
тимчасову зміну договору. Однак оскільки метою односторонньої відмови у цьому разі є не зміна 
договірного зобов’язання, а відновлення належного виконання, часткова відмова від договору не 
завжди призводить до зміни договору.  

Наприклад, ч. 3 ст. 320 ГК України передбачено, що підрядник має право не братися за 
роботу, а розпочату роботу зупинити у разі порушення замовником своїх зобов’язань за договором, 
внаслідок якого початок або продовження робіт підрядником виявляються неможливими або значно 
ускладненими. Подібна ситуація може виникнути, якщо замовник у встановлені строки не передає 
підряднику проектно-кошторисну та іншу визначену договором документацію, будівельний 

                                                      
1 Егорова, М.А. (2010). Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового договора. 2-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Статут, 254. 
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майданчик, не перераховує обумовленого договором авансу1. У цьому разі дії підрядника, тобто 
бездіяльність або зупинення виконання своїх зобов’язань, направлені на стимулювання замовника 
до виконання допущених ним порушень. При позитивній реакції замовника у цій ситуації правовим 
наслідком дії (бездіяльності) підрядника буде відновлення договірного зобов’язання у незмінному 
вигляді. Однак, якщо замовник не здійснить своєї частини зобов’язань, підрядник має право 
відмовитися від договору повністю або частково залежно від того, відмовляється він від усіх своїх 
зобов’язань, або тільки від їх частини. У цьому разі договір буде вважатися зміненим або 
розірваним відповідно.  

Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що під розірванням господарського договору 
внаслідок односторонньої відмови від нього слід розуміти припинення усіх частково або повністю 
невиконаних зобов’язань за цим договором. При цьому усі наслідки, що наступили до розірвання 
договору, повністю зберігаються.  

Під зміною договору внаслідок односторонньої відмови від нього слід розуміти припинення 
зобов’язання або частини зобов’язань за договором, який передбачає наявність декількох одночасно 
існуючих обов’язків боржника стосовно кредитора. При цьому та частина зобов’язань, якої 
одностороння відмова не стосується, зберігає свою силу та має бути виконана належним чином.  
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The  problem  of  the  definition  of  «corporate  subjective  rights»  is  reviewed.  Considered  three 
formulations  of  a  concept  in  the  legislative  acts  of  Ukraine.  It  is  justified  that  in  Ukrainian 
legislation  there  are  some  difficulties with  formulation  of  the main  features  of  the  corporate 
subjective  rights.  Attention  is  drawn  to  the  heterogeneity  of  legal  regulation  of  subjective 
corporate rights in Ukraine. It was emphasized that the existing regulation by the Civil, Tax Code 
and some laws are not sufficient and needs to be improved. 
Examined the rights of persons who are the members of business associations. It is proved that 
corporate  rights  are  the  way  to  protect  property  and  property  interests  of  participants  in 
business associations. 
Key words: corporate law, corporate rights, subjective corporate rights. 

Розвиток економічних відносин в Україні набирає стрімких обертів. Разом з цим виникає 
потреба в їх правовому регулюванні. На даному етапі становлення корпоративного права не всі 
питання знайшли своє вирішення в законодавстві. Виключенням не стало й питання, пов’язане з 
визначенням корпоративних суб’єктивних прав.  

Теоретичне підґрунтя дослідження становлять праці І. В. Спасибо-Фатеєєвої, В. В. Луця, 
С. С. Кравченка, О. Р. Кібенко, В. М. Кравчука, О. В. Щербини, Н. С.  Глусь, І. Б. Сакуріна.  

Метоюцієї статті є дати правовий аналіз поняттю корпоративних суб’єктивних прав, з’ясувати 
їх юридичну природу, визначити їх місце в системі корпоративних відносин. 

У сучасному корпоративному праві одним з найцікавіших питань, безумовно, є проблема 
суб’єктивних корпоративних прав. Це обумовлено тим, що визначення цього поняття 
відображається як в Цивільному кодексі, так і в Господарському кодексі України. В Законі України 
«Про оподаткування прибутку підприємств» також приділялася увага корпоративним правам, але 
закон втратив чинність. Потім визначення корпоративних прав знайшло відображення в 
Податковому кодексі України.  

Взагалі, слід детальніше зупинитися на законодавчих визначеннях корпоративних прав. За 
Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств»: «Корпоративні права – це право 
власності на статутний фонд (капітал) юридичної особи або його частку (пай), включаючи права на 
управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також активів у разі її 
ліквідації відповідно до чинного законодавства, незалежно від того, чи створена така юридична 
особа у формі господарського товариства, підприємства, заснованого на власності однієї юридичної 
або фізичної особи, або в інших організаційно-правових формах»1. З цього визначення основними 
ознаками корпоративних прав слід назвати обов’язкову участь особи у праві власності на статутний 
фонд, отримання відповідної частини прибутку, володіння правом управління. Проте, таким чином 
статутний фонд втрачає статус основоположних фінансових інструменітв юридичної особи, і стає 
фактично спільною власністю осіб, які володіють частками юридичної особи.  

Податковий кодекс дещо змінив визначення суб’єктивних корпоративних прав (ст. 153.3): «це 
право особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації 
(юридичної особи) або його частку (пай), що включають правомочності на участь цієї особи в 

                                                      
1 Закон про оподаткування прибутку підприємств 1994 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної 
Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/334/94-вр> (2016, вересень, 12). 
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управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної 
організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, 
передбачені законом та статутними документами»1. Як бачимо, Податковий кодекс розширив та 
вдосконалив поняття корпоративних прав, але все одно залишив деякі неточності. Як прийнято 
вважати, статутний фонд юридичної особи є власністю цієї юридичної особи, а Податковий кодекс 
робить його власністю особи у якої є корпоративні права.  

Господарський кодекс визначив корпоративні права наступним чином (ст. 167): «права особи, 
частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають 
правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної 
частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до 
закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами»2. 

Закон «Про акціонерні товариства» визначає корпоративні права як «сукупність майнових і 
немайнових прав акціонера — власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, 
що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та 
активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та 
правомочності, передбачені законом чи статутними документами»3.  

Цивільний кодекс України не використовував поняття «корпоративні права», він ввів поняття 
«право участі у товаристві» (ст. 100)4. Але по суті, в деякій мірі, вони схожі – порядком участі у 
товаристві, статусом статутного фонду тощо, при цьому не надається яких-небудь розширених 
ознак суб’єктивних корпоративних прав. Необхідно зазначити, що поняття «корпоративні права» 
мають виражений цивільно-правовий характер. Поняття права на участі в товаристві було визначене 
як особисте немайнове право, що унеможливлювало його передачу іншій особі. Здійснюючи це 
право в порядку, встановленому законом, особа стає учасником товариства. Якщо таким 
товариством є організація, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками, 
то особа, реалізувавши це право, набуває низку юридично забезпечених можливостей, яку 
законодавець визначає як корпоративні права. їх орієнтовний перелік наведено у Цивільному та 
Господарському кодексах України (відповідно ст. 116 та ст. 167), а також у Законах України «Про 
господарські товариства» (ст. 10) та «Про акціонерні товариства» (статті 25-27)5.  

Грунтуючись на визначеннях, наведених у вищезазначених нормативно-правових актах, 
можна запропонувати наступну класифікацію прав учасників господарських товариств: 

- брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в статутних 
документах, за винятком випадків, передбачених законом; 

- брати участь в розподілі прибутку товариств та одержувати його частку (дивіденди) ; 
- одержувати інформацію про діяльність товариств у порядку, передбаченому установчими 

документами; 
- Здійснювати відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних 

паперів, що засвідчують участь у товаристві, в порядку встановленому законом. 
Важливим аспектом залишається те, що вищевказані права та повноваження не є 

вичерпаними. Вони розширюються відповідно до установчих документів юридичної особи. Також, 
деякі доповнення до цих прав відображаються в інших законодавчих актах нашої держави. Якщо 
розглянути статут акціонерного товариства, то можна побачити обсяг прав, які надаються акціонеру. 
Розмір цих прав залежить від класу привілейованих акцій. Для прикладу, можна навести наступні 
права: 

- Черговість виплати дивідендів та їхній розмір; 
- Визначення випадків та умов, відповідно до яких, відбувається конвертація привілейованих 

акцій одного класу, у привілейовані акції іншого класу або прості акції чи інші цінні папери; 

                                                      
1Податковий кодекс 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. < 

http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17> (2016, вересень, 12). 
2Господарський кодекс 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. < 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15> (2016, вересень, 12). 
3Закон про акціонерні товариства 2008 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. < 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-17> (2016, вересень, 12). 
4Цивільний кодекс 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2016, вересень, 12). 
5 Луць, В.В., Васильєва, В.А., Кібенко, О.Р. (2010) Корпоративне право України. Київ: Юрінком Інтер, 170.  
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- Визначається, черговість виплат у разі ліквідації товариства; 
- Визначається, ліквідаційна вартість; 
- Визначається, порядок отримання інформації.  
Отже, виникає питання, яке стосується правової природи поняття корпоративних прав. 

Останнім часом дослідники приходять до висновку, що це симбіоз прав майнового та не майнового 
характеру1. Це й же підхід ми можемо побачити й в законодавчих актах. Як приклад, можна навести 
Закон України «Про акціонерні товариства», а саме: в статті 2 розглянуто корпоративні права 
акціонерів як сукупність їх майнових та немайнових прав, які виходять з їхнього права власності на 
акції. 

Майнові складові корпоративного права є безпосереднім наслідком участі у формуванні 
статутного (складеного) капіталу. Вони слугують критерієм розмежування двох правових категорій 
— права участі в товаристві та корпоративного права. Однією із основних відмінностей цих 
категорій І. В. Спасибо-Фатєєва називає їх співвідношення як родового та видового понять, адже 
право участі стосується будь-якого товариства, а не лише господарського2.Виникнення 
суб’єктивного корпоративного права відбувається з моменту вкладення майнового змісту в 
юридичну особу яка була створена. 

Суб’єктивні корпоративні права за своїм змістовним наповненням можна поділити на 
наступні види : 

- Абсолютні – тобто, ті права, які включають в себе і організаційні і майнові. Право брати 
участь в управлінні справами юридичної особи та право на майно юридичної особи, та розподілу 
прибутку. 

- Часткові – тобто, ті права, які включають в себе тільки один елемент. Тут мова йдеться, або 
про організаційне право, або про майнові права. 

Відповідно до нормативних актів та установчих документів, члени юридичної особи можуть 
бути наділені додатковими правами. Як приклад можна навести, що особа – акціонер, яка в своєму 
розпорядженні має десять відсотків акцій, має право винести питання, і це питання обов’язково 
включається до слухання на загальних зборах, правлінням.  

Якщо розглядати питання про майнові права учасників юридичних осіб, то ключовим 
фактором вважається та форма, відповідно до якої створювалося товариство. Але не зважаючи на 
це, законодавством нашої держави надається певний перелік правил, які отримують члени 
господарських товариств, незалежно від форми цієї юридичної особи. Це перш за все 
обумовлюється самим змістом корпоративних відносин. 

За загальне правило, прийнять виділяти чотири види таких прав, а саме:  
- Одержання прибутку. Тобто, отримання частини прибутку від діяльності товариства, 

відповідно до тієї частини яку має учасник у статутному капіталі юридичної особи. Особливим 
моментом, є те що, право на прибуток мають лише ті особи, які являються учасниками товариства на 
початок строку з якого обчислюється виплата дивідендів. Закон України “Про господарські 
товариства” у статті 4 закріпив право розподілу прибутку за установчими документами товариства. 
Ще одна стаття цього закону визначила що, виплата акціонерам частини прибутку (дивідендів) 
здійснюється один раз на рік за підсумками календарного року, а строк і порядок виплати 
визначаються у статуті, говорить нам стаття. Закон України “Про господарські товариства” не 
єдиний нормативний акт, який торкається питання виплати дивідендів. Так у Законі України “Про 
акціонерні товариства” вказано, що виплата дивідендів здійснюється у строк не пізніше шести 
місяців після закінчення звітного року, це встановлено в статті 30 цього закону. Отже, законодавець 
зобов’язує через установчі документи виплачувати дивіденди учасникам товариства, при цьому 
надаючи товариству право, на свій розсуд вибирати, коли і як це робити. Адже прибуток і є 
основною метою діяльності комерційних товариств.Прибуток - це той визначальний майновий 
інтерес, заради якого учасник товариства вкладає своє майно до статутного фонду. Як доречно 
зауважує О. Р. Кібенко, навіть такі повноваження учасника, як право на отримання інформації та 

                                                      
1 Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно-правові аспекти) (2007). Тернопіль: 

Підручники і посібники, 91; Кравченко, С.С. (2007). Юридична природа прав учасників господарських 
товариств. Київ, 18.  

2 Спасибо-Фатеева, І.В. (2005). Проблеми права участі у товаристві. Юридична газета, 8. 
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участь у загальних зборах, спрямовані передусім на захист його майнових інтересів1.  
- Проведення відчуження у статутному капіталі. Учаснику товариства, надається право на 

відчуження своїх часток зі статутного капіталу.  Законом України “Про господарські товариства” та 
Цивільним кодексом визначаються основні положення відчуження своєї частки учасником. 
Відповідно до ст. 127 Цивільного кодексу, здійсненні права на відчуження своєї частки в повному 
товаристві, відбувається з погодженням інших учасників цього товариства. Це положення закріплює 
і Закон України «Про господарські товариства» в ст. 69. В товаристві з обмеженою відповідальністю 
ситуація виглядає зовсім по іншому. Учасник на свій розсуд розпоряджається своєю часткою. 

- Отримання активів, у випадку ліквідації товариства. Це право було закріплене 
Господарським кодексом в ст. 167. Це право для учасників юридичної особи також було відображено 
в Цивільному кодексі. Регулювання даного питання ще можна побачити в Законі України«Про 
акціонерні товариства» та Законі України «Про господарські товариства». Відповідно до першого 
нормативного акту, майно товариства розподіляється між акціонерами відповідно до ст. 89 Закону, 
після прийняття рішення про ліквідацію такого товариства. Що ж до Закону України «Про 
господарські товариства», то ст. 21 зазначає, що «грошові кошти, що належать товариству, 
включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з оплати праці осіб, 
які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками 
облігацій, випущених товариством та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками 
товариства у порядку і на умовах, передбачених цим законом та установчими документами, у 
шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію». 

- Переважне право на частку у статутному капіталі. Як відомо, дане правило не 
застосовується тільки до акціонерних товариств та повних товариств. Учасники всіх інших форм 
товариств мають переважне право на купівлю частки, перед третіми особами. Відповідно до того, 
що частка купляється пропорційно до розмірів тих часток, якими вже володіє учасник, здійснення 
купівлі не залежить від повної чи не повної оплати цим учасником вкладів. 

Щодо акціонерів, які володіють привілейованими акціями. Вони можуть вимагати від 
товариства викупу ним акцій, які належать цьому учаснику. Це відбувається у тому випадку, коли 
власник привілейованих акцій на загальних зборах голосував проти : 

- внесення змін до статуту товариства, якими передбачається розміщення нового класу 
привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи 
виплат під час ліквідації акціонерного товариства; 

- розширення обсягу прав акціонерів — власників розміщених класів привілейованих акцій, 
які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації акціонерного 
товариства2. Отже, як вбачається з аналізу законодавства, в першу чергу захищаються майнові права 
особи, яка володіє акціями. Функції, які пов’язані з управлінням товариства, також мають суту 
економічній характер. Як наведено вище, особа може вимагати викупу акцій, якщо рішення 
загальних зборів погіршує прибуток акціонера, або створюється ризик втрати вкладів які були ним 
зроблені. 

Висновки. Корпоративні права є доволі складним симбіозом цивільних та господарських 
правовідносин. В їхню основу покладено одержання прибутку від товариства. Через недостатню 
розробленість даного питання на законодавчому рівні мають місце різні за змістом поняття 
субְֹ’єктивного корпоративного права в різних кодексах (Господарський кодекс, Податковий кодекс, 
Цивільний кодекс) та законодавчих актах (Закон України «Про акціонерні товариства») виникають 
проблеми з розумінням та використанням на практиці даного положення. Поняття корпоративних 
прав необхідно закріпити в якомусь одному кодексі, на мою думку – це Цивільний кодекс. Оскільки 
на меті учасника комерційного товариства є отримання прибутку і для цього ним вкладаються 
кошти в це товариство, що посвідчується для прикладу акціями. 

                                                      
1Кібенко, О.Р. (2005). Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: перспективи 
використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України. Харків: Страйд, 309.  

2Луць, В.В., Васильєва, В.А., Кібенко, О.Р. (2010) Корпоративне право України. Київ: Юрінком Інтер, 177.  
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CURRENT PROBLEMATIC ISSUES CONCERNING 
PROCEDURAL ACTIVITY OF PUBLIC PROSECUTOR 
IN CASE OF TRANSFER OF PROCEEDINGS  
IN CRIMINAL MATTERS 

This  article  examines  current  problematic  issues  concerning  procedural  activity  of  public 
prosecutor  in  case  of  transfer  of  criminal  proceedings  in  criminal matters.  The  study  of  these 
problems  has  led  to  systematization  of  prosecutor’s  powers  in  case  of  transfer  of  criminal 
proceedings  in  criminal matters. Moreover,  the  author  determines  the  range of  problems  the 
Prosecutor General’s Office, as well as prosecutor,  faces while exercising powers  in mentioned 
sphere.  At  the  same  time  the  particular  attention  in  the  paper  is  paid  to  the  human  rights 
ensuring. This paper extracts specific conditions, under which the criminal proceeding, in which 
there is no court decision, can be taken by Ukraine. The author analyzes the issues of interaction 
between the Prosecutor General’s Office of Ukraine, as of the competent authority of Ukraine, 
and the prosecutor, who is the procedural manager, in the course of transfer of proceedings in 
criminal  matters.  A  number  of  proposals  for  improving  legal  framework  flow  from  the 
investigation done.  
Key words: procedural activity of a prosecutor, prosecutor’s powers,  international cooperation 
in criminal proceeding, transfer of proceedings in criminal matters.  

The scope of the problem. Ukraine is an integral part of international community, and that means 
active cooperation in crime fighting on interstate level. The transfer of proceedings in criminal matters as 
the form of international cooperation is essential for achieving criminal proceedings tasks. In Ukraine, the 
institution of transfer of proceedings in criminal matters was first adopted in 2011. The new Criminal 
Procedure Code of Ukraine1 (hereinafter referred to as CPC) improved this institution in 2012. However, 
implementation of respective provisions has shown the problems of its practical application. 

The aim of the article is to determine the range of problems the prosecutor faces in his/her 
procedural activity in case of transfer of proceedings in criminal matters. 

The transfer of proceedings in criminal matters means that one state may request another state to take 
proceedings when a person is suspected of having committed an offence under the law of requesting state. 
Statistics shows that prosecutors exercise their powers in case of transfer not infrequently. In 2013 
108 requests of foreign competent authorities and 38 requests of Ukraine were acceded to2; in 2014 
62 requests of foreign competent authorities and 29 requests of Ukraine were acceded to3; in 2015 
78 requests of foreign competent authorities and 12 requests of Ukraine were acceded to4; in 6 months of 
2016 71 requests of foreign competent authorities and 4 requests of Ukraine were acceded to5. It should be 
noted that in comparison with other forms of international cooperation in criminal matters the transfer of 
proceedings is least frequently used. 

Except of CPC, the procedure of transfer of proceedings in criminal matters is regulated by European 

                                                      
1 Кримінальний процесуальний кодекс 2012 (Верховна рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (2016, september, 12). 
2 Звіт про роботу прокурора за 12 місяців 2013 року. Генеральна прокуратура України. <http://www.gp.gov.ua/ 

ua/statistics.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=185373> (2016, september, 12). 
3 Звіт про роботу прокурора за 12 місяців 2014 року. Генеральна прокуратура України. <http://www.gp.gov.ua/ 

ua/stst2011.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=189393> (2016, september, 12). 
4 Звіт про роботу прокурора за 12 місяців 2015 року. Генеральна прокуратура України. <http://www.gp.gov.ua/ 

ua/statistics.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=197799> (2016, september, 12). 
5 Звіт про роботу прокурора за 6 місяців 2016 року. Генеральна прокуратура України. <http://www.gp.gov.ua/ 

ua/stst2011.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=198203> (2016, september, 12). 
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Convention on the transfer of proceedings in criminal matters 19721 (hereinafter referred to as Convention 
1972), by Convention on legal aid and legal relations in civil, family and criminal cases 19932 and by others 
interstate bilateral treaties of Ukraine. Moreover bilateral and multilateral treaties, ratified by the 
Verkhovna Rada of Ukraine, are part of the national legislation of Ukraine and in case the provisions the 
ratified international treaty contradict the provisions of national laws, the provisions of the treaty shall be 
used.   

The peculiarity of such form of international cooperation in criminal matters is that the procedural 
activity of prosecutor is regulated primarily by provisions which refer to other legal acts. And only the 
powers of the Prosecutor General’s Office of Ukraine are specified.  

The study of Chapter 45 of CPC has resulted in systematization of the Prosecutor General’s Office 
powers in transfer of proceedings in criminal matters, which are the following: 1) to examine the request for 
proceedings  of competent authorities of foreign states within twenty days of its receipt (p. 1 art. 595 CPC); 
2) to charge a prosecutor with conducting the pre-trial investigation in case of request acceptance (p. 3 
art. 595 CPC); 3) to inform the requesting state about a prosecutor in charge of pre-trail investigation (p. 3 
art. 595 CPC); 4) to send the requesting state a copy of procedural decisions (p. 6 art. 598 CPC); 5) to 
consider a request to transfer criminal proceedings to a competent authority of another state within twenty 
days after such request has been received (p. 1 art. 599 CPC); 6) to send investigator, public prosecutor or 
court the demand to resume criminal proceedings, to prolong the time-limit for investigation or keeping in 
custody taking into account the time needed for the competent authority of the foreign state to take 
proceedings (p. 3 art. 599 CPC). 

It should be noted that criminal proceedings, in which judicial authorities of a foreign state have not 
rendered a sentence, may be taken over by Ukraine under the following conditions: 1) the person who is 
prosecuted is a national of Ukraine and stays in its territory; 2) the person who is prosecuted is a foreigner 
or stateless person and stays in the territory of Ukraine, and his extradition is impossible, or his extradition 
was refused; 3) the requesting state has given guarantees that, if a sentence is passed in Ukraine in respect 
of the prosecuted person, the latter will not be prosecuted on behalf of the state in the requesting state for 
the same criminal offence; 4) the action to which request is related, is a criminal offence under Ukraine’s 
law on criminal liability. 

At the same time criminal proceedings may not been transferred if: 1) the provisions of p. 2 art. 595 
of CPC or of the international treaty of Ukraine ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine are not 
complied with; 2) a judgment of acquittal was delivered in Ukraine in respect of the same person and in 
connection with the same criminal offence; 3) a condemnatory sentence was delivered in Ukraine in respect 
of the same person and in connection with the same criminal offence, the punishment of which already 
served or being served; 4) a decision to close criminal proceedings or to release from serving punishment in 
connection with pardon or amnesty, was taken in respect of the same person and in connection with the 
same criminal offence; 5) proceedings in respect of the criminal offence concerned may not be conducted 
because of expiry of the period of limitation.  

It should be noted that the Convention of 1972 enhances the above mentioned conditions of transfer 
of criminal proceeding. It is set forth in article 8 of the Convention of 1972 that a Contracting State may 
request another Contracting State to take proceedings in any one or more of the following cases: 1) if the 
suspected person is ordinarily resident in the requested State; 2) if the suspected person is a national of the 
requested State or if that State is his State of origin; 3) if the suspected person is undergoing or is to 
undergo a sentence involving deprivation of liberty in the requested State; 4) if proceedings for the same or 
other offences are being taken against the suspected person in the requested State; 5) if it considers that 
transfer of the proceedings is warranted in the interests of arriving at the truth and in particular that the most 
important items of evidence are located in the requested State; 6) if it considers that the enforcement in the 
requested State of a sentence if one were passed is likely to improve the prospects for the social 
rehabilitation of the person sentenced; 7) if it considers that the presence of the suspected person cannot be 
ensured at the hearing of proceedings in the requesting State and that his presence in person at the hearing 

                                                      
1 Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах (підписання 15 травня 1972 року, 

набрання чинності для України 29 грудня 1995 року) ETS № 73. Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_008> (2016, september, 12). 

2 Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 
(підписання 22 січня 1993 року, набрання чинності для України 14 квітня 1995 року). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_009> (2016, september, 12). 
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of proceedings in the requested State can be ensured; 8) if it considers that it could not itself enforce a 
sentence if one were passed, even by having recourse to extradition, and that the requested State could do 
so. Where the suspected person has been finally sentenced in a Contracting State, that State may request the 
transfer of proceedings in one or more of the cases referred to in paragraph 1 of article 8 only if it cannot 
itself enforce the sentence, even by having recourse to extradition, and if the other Contracting State does 
not accept enforcement of a foreign judgment as a matter of principle or refuses to enforce such sentence. 

At the same time the competent authorities in the requested State shall examine the request for 
proceedings made in pursuance of the preceding articles. They shall decide, in accordance with their own 
law, what action to take thereon. Where the law of the requested State provides for the punishment of the 
offence by an administrative authority, that State shall, as soon as possible, so inform the requesting State 
unless the requested State has made a declaration under paragraph 3 of article 9 of the Convention. Any 
Contracting State may at the time of signature, or when depositing its instrument of ratification, acceptance 
or accession, or at any later date indicate, by declaration addressed to the Secretary General of the Council 
of Europe, the conditions under which its domestic law permits the punishment of certain offences by an 
administrative authority. Such a declaration shall replace the notification envisaged in paragraph 2 of 
article 9 of the Convention. 

The particular attention should be paid of the situation when the requested State shall not take action 
on the request: 1) if the request does not comply with the provisions of Articles 6, paragraph 1, and 7, 
paragraph 1 of the Convention; 2) if the institution of proceedings is contrary to the provisions of Article 35 
of the Convention; 3) if, at the date on the request, the time-limit for criminal proceedings has already 
expired in the requesting State under the legislation of that State. 

Save as provided for in Article 10 of the Convention the requested State may not refuse acceptance 
of the request in whole or in part, except in any one or more of the following cases: 1) if it considers that 
the grounds on which the request is based under Article 8 are not justified; 2) if the suspected person is not 
ordinarily resident in the requested State; 3) if the suspected person is not a national of the requested State 
and was not ordinarily resident in the territory of that State at the time of the offence; 4) if it considers that 
the offence for which proceedings are requested is an offence of a political nature or a purely military or 
fiscal one; 5) if it considers that there are substantial grounds for believing that the request for proceedings 
was motivated by considerations of race, religion, nationality or political opinion; 6) if its own law is 
already applicable to the offence and if at the time of the receipt of the request proceedings were precluded 
by lapse of time according to that law; Article 26, paragraph 2, shall not apply in such a case; 7) if its 
competence is exclusively grounded on Article 2 and if at the time of the receipt of the request proceedings 
would be precluded by lapse of time according to its law, the prolongation of the time-limit by six months 
under the terms of Article 23 being taken into consideration; 8) if the offence was committed outside the 
territory of the requesting State; 9) if proceedings would be contrary to the international undertakings of the 
requested State; 10) if proceedings would be contrary to the fundamental principles of the legal system of 
the requested State; 11) if the requesting State has violated a rule of procedure laid down in the Convention. 

Implementation of respective provisions has shown the problems of its practical application 
especially while exercising powers by the Prosecutor General’s Office of Ukraine. As it is set forth in p. 3 
art. 595 CPC the Prosecutor General’s Office of Ukraine shall charge a prosecutor with conducting the pre-
trial investigation in case of request acceptance and inform the requesting state about a prosecutor in charge 
of pre-trail investigation. Mentioned provision contradicts other CPC provisions. According to art. 36 of 
CPC, on the one hand, a prosecutor can conduct investigatory and procedural actions in person (p. 4 p. 2), 
but, on the other hand, on this stage prosecutor should perform the supervision over law observance in the 
course of pre-trial investigation in the form of procedural management. According to p. 5 art. 36 CPC in 
case of ineffective pre-trial investigation the Prosecutor General of Ukraine, heads of the regional public 
prosecutor’s offices, his/her first deputies and deputies shall have the right, by their own motivated rulings, 
assign the conduct of pre-trial investigation of any criminal offense to another agency of pre-trial 
investigation including a higher-level investigation division within the same authority. Thus, the Prosecutor 
General’s Office has to entrust the particular agency of pre-trial investigation but not prosecutor with 
conducting of the pre-trial investigation (of course considering territoriality).  

CPC does not specify what actions should be taken upon the request of investigator, agreed with the 
prosecutor, or of prosecutor on the transfer of criminal proceedings to the competent authority of another 
state, what procedural decision should be made and who should sign it. Moreover, the mentioned request 
should not be transmitted directly to the Prosecutor General’s Office of Ukraine, but to the regional public 
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prosecutor's office (similar to the provisions on extradition). This „filter” in the form of the regional public 
prosecutor's office will help prepare the necessary procedural documents more efficiently.  

The particular attention should be paid on provisions of p. 3 art. 599 CPC. Investigator, public 
prosecutor or court, upon request of the competent (central) authority of Ukraine, resumes criminal 
proceedings, prolongs the time-limit for investigation or keeping in custody taking into account the time 
needed for the competent authority of the foreign state to take proceedings. The above provision is 
imperative. But whether the Prosecutor General’s Office of Ukraine can put the demand to the court on 
prolonging time-limits for keeping in custody? The answer is obvious and in this connection, these 
provisions contradict CPC general principles of criminal proceedings. In this case, the legislator should 
prescribe more detailed procedure of initiating the issue on prolonging time-limits for keeping in custody. 
The Prosecutor General’s Office of Ukraine should charge prosecutor (based on territorial jurisdiction) with 
applying to the investigating judge with a request for prolonging time-limits for keeping in custody under 
art. 199 CPC. 

The particular attention should be paid on the procedural activities of prosecutor concerning human 
rights ensuring. According to art. 17 Convention 1972 if the competence of the requested state is 
exclusively grounded on Article 2 that state shall inform the suspected person of the request for proceedings 
with a view to allowing him to present his views on the matter before that state has taken a decision on the 
request. This provision is the realization of human right for defence, but CCP has no similar duties of the 
state. In this case, the Prosecutor General’s Office of Ukraine shall inform the suspected person of the 
request for proceedings or shall charge the prosecutor with performing such notice. At the same time, the 
suspected person should be informed immediately as a person must have some time to familiarize 
himself/herself with the relevant materials. Moreover, these materials should be translated into the official 
language or any other language the person knows enough for understanding. 

Another important right is the right to challenge the procedural decisions, acts or acts of omissions. 
Thus, Chapter 45 contains no corresponding provisions. This omission should be reconsidered and CPC, 
concerning this issue, should be improved. Moreover, the example can be found in the existing procedure 
for challenging decisions on extradition (extradition) (art. 591 CCP). 

The basis for procedural activity of prosecutor is the provisions of art. 36 CPC, as Chapter 45 
contains only certain powers of prosecutor: 1) to conduct the pre-trial investigation in case of the transfer of 
criminal proceedings (p. 3 art. 595 CCP); 2) the right to perform any prescribed by CPC procedural actions 
(p. 3 art. 598 CCP); 3) to affirm the request of the investigator or to make own request concerning 
transferring the criminal proceedings to the competent authority of another state (p. 1 art. 599 CCP); 4) to 
resume criminal proceeding or to prolong time-limits of investigation (p. 1 art. 599 CCP). 

The attention should be also paid on the right of prosecutor to conduct any prescribed by CPC 
procedural actions. When the criminal proceeding is transferred, the investigation starts after including data 
about the offence into the United Register of Pre-trial Investigations. Another important aspect is to take 
into consideration the provisions of p. 2 art. 598 CPC: information contained in materials obtained by 
appropriate competent authorities of another state in its territory and in accordance with laws of the latter 
before criminal proceedings have been taken over, may be found admissible during trial in Ukraine unless 
this breaches the principles of judicial proceedings laid down in the Constitution of Ukraine and this Code, 
and unless such materials has been obtained with violations of human rights and fundamental freedoms. 
Information recognized by court admissible does not require any legalization. It should be noted that such 
position is is wrong in terms of logic and expediency. Thus, recognition of evidences as inadmissible at trial 
can actually negate all the efforts of prosecutors and investigators of Ukraine. That is why the question of 
the admissibility of evidences should be raised at the stage of pre-trial investigation involving the 
investigating judge and the party of defense. In this case prosecutor would be able to rectify the situation 
and to obtain valid evidences in proceedings or through international legal assistance or by means of 
complex of legal procedural activities. 

It should be added that pending criminal proceedings may be transferred to another state if 
extradition is impossible or the request for extradition is denied.  

Finally, the attention should be paid on differentiation of criminal offenses during transferring of 
criminal proceedings. Thus, for the purposes of the  Convention 1972 the term "offence" comprises acts 
dealt with under the criminal law and those dealt with under the legal provisions listed in Appendix III to 
this Convention on condition that where an administrative authority is competent to deal with the offence it 
must be possible for the person concerned to have the case tried by a court.  
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Annex III to Convention 1972 contains a list of offenses that do not fall under the criminal law. In 
France any illegal behavior that is punishable by protocol on violation of terms and conditions 
of thoroughfare usage is equated to the offences that fall under criminal law. In the Federal Republic of 
Germany – any unlawful behavior that falls under punishment according to the procedure prescribed by the 
Law on Public Disorder. In Italy – any unlawful behavior to which Law #317 of March 3, 1967 is 
applicable. Ukraine when signed the Convention 1972 did not identify in this respect any specific features. 
The further reform of criminal procedure is related to the introduction of a new category of "criminal 
misdemeanor". It should be noted that Chapter 45 CPC operates only the term "criminal offense". So a 
logical question arises whether to extend the use of transfer of criminal proceedings on some misdemeanors 
and minor crimes. This approach is dictated by the position of procedural expediency and economy. 

Conclusions. Although there is a chapter in CPC of Ukraine dedicated to transfer of criminal 
proceedings, the most of its provisions is referential in nature, including those related to the procedural 
activities of prosecutor. Moreover, certain provisions are constantly causing problems in practice. In this 
regard, the existence of certain deficiencies of procedural legislation affects the performance of 
prosecutor’s duties in criminal proceedings, and therefore the implementation of proposals laid down in the 
paper will positively affect the achieving tasks of criminal proceedings. 
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[Згідно ДСТУ це виглядало б так: Горобець К. В. Аксіосфера права та її компоненти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 «Філософія права» / К. В. Горобець. – Одеса, 2012.] 

 
5. Гарбузов, В.Н., Попович, А.П. (2002). Губернатор штата: статус и полномочия. США. Канада: Экономика, политика, 

культура, 7, 55–70. [Згідно ДСТУ це виглядало б так: Гарбузов В. Н. Губернатор штата: статус и полномочия / В. Н. 
Гарбузов, А. П. Попович // США. Канада : Экономика, политика, культура. – 2002. – №7. – С. 55-70.] 

6. Манхейм, К. (1994). Диагноз нашего времени. Москва: Юрист. [Згідно ДСТУ це виглядало б так: Манхейм К. 
Диагноз нашего времени: пер. с нем. и англ. / К. Манхейм. – М. : Юрист, 1994. – 700 с.] 

 
7. Rosenau, J. N. (2004). Governance. In T. J. Sinclair (Ed.), Global Governance. Critical Concepts in Political Science, 1, (p. 

405). London, New York.  
[Згідно ДСТУ це виглядало б так: Rosenau J. N. Governance /  

J. N. Rosenau // Global Governance. Critical Concepts in Political Science ; ed. by T. J. Sinclair. – London : New York, 2004. – Vol. 
1. – P. 405.] 

 
8. Посилання на том 
Систематический свод постановлений Екатеринославского губернского земского собрания. 1866-1913 гг. (1914). (Т. 1. 

1866-1889). Екатеринослав: Типография губернского земства, 334. 
[Згідно ДСТУ це виглядало б так: Систематический свод постановлений Екатеринославского губернского земского 

собрания. 1866-1913 гг. – Екатеринослав : Типография губернского земства, 1914. – Т. 1. 1866-1889.  – С. 334. 
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9. Закони Російської імперії (мають особливості реквізитів у порівнянні із сучасними законами): 
без посилання на статтю: 
Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости (1861). Полное 

собрание законов Российской империи ІІ, Т. 36, Отд. 1, № 36657. 
[Згідно ДСТУ це виглядало б так: Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости. 19 февраля 1981 г. // ПСЗ ІІ. – Т. 36. – Отд. 1. – № 36657.] 
 
із посиланням на статтю закону: 
Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, ст. 27, ІІ, п. 3. 

(1861). Полное собрание законов Российской империи ІІ, Т. 36, Отд. 1, № 36660.  
[Згідно ДСТУ це виглядало б так: Высочайше утвержденное Положение о губернских и уездных по крестьянским 

делам учреждениях. 19 февраля 1861 г. // ПСЗ ІІ. – №36660. – Cт.27, ІІ, п. 3.] 
 
10. Збірки матеріалів офіційного діловодства. 
 
Постановления VII очередного Екатеринославского губернского земского собрания с 28 октября по 12 ноября 1872 

года (1873). Екатеринослав: В типографии губернского правления, 153-156. 
[Згідно ДСТУ це виглядало б так: Постановления VII очередного Екатеринославского губернского земского собрания с 

28 октября по 12 ноября 1872 года. – Екатеринослав : В типографии губернского правления, 1873, – C. 153–156.] 
 
11. При оформленні посилання на матеріали web-сайтів посилання включає ім'я автора сторінки, назву сторінки, 

назву сайту (набирається курсивом), адресу сайту (URL), виділену знаками <>, та, за можливості, дату останнього 
перегляду сайту (в круглих дужках) автором посилання: 

Монтескье Ш. Избранные произведения. О духе законов. Электронная библиотека bookZ.ru. 
<http://bookz.ru/authors/montesk_e-6arl_-lui/montes01/1-montes01.html> (2013, листопад, 21). 

Малиновська, О. Щодо нагальних проблем удосконалення міграційної політики держави. Офіційний сайт 
Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України. <niss.gov.ua> (2014, грудень 21). 

 
12. Посилання на законодавчі акти та правові документи: 
Угоди:  
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 

UNTS. 171 (ICCPR). <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf> (2013, 
листопад, 21) 

Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16 декабря 1966 года, вступил в силу 23 марта 
1976 года) 999 Сборник договоров ООН (МПГПП). <http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml> 
(2013, листопад, 21). 

 
При посиланні на статтю Конвенції: 
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 

UNTS 171 (ICCPR) art 2. <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf> 
(2013, листопад, 21). 

Резолюція 2061 (ухвалена 25 липня 2012 року) РБ ООН. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_k87> (2013, листопад, 
21). 

 
Двосторонні угоди: 
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі авіаційного 

пошуку і рятування (Угоду затверджено Постановою КМ № 1094 від 28.11.2012) (прийнята 28 листопада 2012 року, 
набрала чинності для України 18 лютого 2013 року). Офіційний вісник України, 29, 130. 

Agreement Concerning the Sojourn of Refugees within the Meaning of the Convention Relating to the Status of Refugees 
(Geneva Convention of 28 July 1951 and Protocol Relating to the Status of Refugees of 31 January 1967) (France – Austria) 
(adopted 21 October 1974, entered into force 24 July 1975) 985 UNTS 303. 

 
Рекомендації СОП: 
МОТ Рекомендация № 195 (О развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение) 

(92 сессия Генеральной конференции МОТ, 17 июня 2004 года). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (2013, листопад, 21). 

 
Документи ООН 
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам, ГА ООН Резолюция 1514 (XV) (14 

декабря 1960 года)  
UNGA Res 51/210 (17 December 1996) UN Doc A/RES/51/210. 

<http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r210.htm> (2013, листопад, 21). 
 
Документи судів 
Документи Міжнародного суду 
Land, Island and Maritime Frontier Case (El Salvador/Honduras, Nicaragua intervening) (Application for Intervention) 

[1990] ICJ Rep 92. <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=390&code=sh&p1=3&p2=3&case=75&k=0e&p3=5> (2013, 
липень, 13). 
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Legal Consequences of the Construction of a Wall (Advisory Opinion) 2004 <http://www.icj-
cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.htm> (2013, липень, 13). 

Case Concerning the Vienna Convention on Consular Relations (Germany v USA) (Request for the Indication of Provisional 
Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1. 

 
Справи ЄСПЛ: 
(до 31 жовтня 1998 року) 
Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no.  191-A  
Allenet de Ribemont v. France (interpretation), 7 August 1996, § 17, Reports of Judgments and Decisions 1996-III  
Garnieri v. Italy, no. 22256/88, Commission decision of 18 May 1992, unreported 
(з 1 листопада 1998 року) 
Постанова Палати ЄСПЛ з питання прийнятності скарги для розгляду по суті [Judgment on the merits delivered 

by a Chamber]  
Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II  
Постанова Великої Палати ЄСПЛ з питання прийнятності скарги для розгляду по суті [Judgment on the merits 

delivered by the Grand Chamber]  
Campbell v. Ireland [GC], no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II  
Рішення Палати ЄСПЛ про визнання скарги прийнятною [Decision on admissibility delivered by a Chamber]  
Campbell v. Ireland (dec.), no. 45678/98, ECHR 1999-II  
Рішення Великої Палати ЄСПЛ про визнання скарги прийнятною [Decision on admissibility delivered by the 

Grand Chamber]  
Campbell v. Ireland (dec.) [GC], no. 45678/98, ECHR 1999-II  
Постанова Палати ЄСПЛ щодо попереднього заперечення [Judgment on preliminary objections delivered by a 

Chamber]  
Campbell v. Ireland (preliminary objections), no. 45678/98, § 15, ECHR 1999-II  
Постанова Палати ЄСПЛ з питання про виплату справедливої компенсації [Judgment on just satisfaction 

delivered by a Chamber] 
Campbell v. Ireland (just satisfaction), no. 45678/98, § 15, ECHR 1999-II 
 
Судові рішення окремих країн: 
Дело о проверке конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского 
областного суда (постановление), № 16-П, КС РФ 2013. <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/> (2013, 
липень, 13). 

Справа за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) статей 103, 109, 131, 132, 135, 136, 137, підпункту 1 пункту 2 розділу XII «Прикінцеві положення», 
абзацу четвертого пункту 3, абзацу четвертого пункту 5 розділу XIII «Перехідні положення» Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», № 1-1/2013, КСУ 2013. 

 
Закони та інші законодавчі акти тощо. 
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 19, 194. 
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/606-14> (2013, листопад, 21). 
Цивільний кодекс 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2013, листопад, 21). 
Розпорядження про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства 

2007 (Кабінет Міністрів України). Офіційний вісник України, 89, 89. 
 
Посилання на статтю кодексу, закону, конституції тощо 
Цивільний кодекс, ст. 56, гл. 6 (2003) (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2013, листопад, 21) 
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Zveme vás k účasti v časopise! 
 

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 
 

Časopis vychází šestkrát ročně.  
 
Články pro zveřejnění v prvním (únor) dílu  časopisu jsou přijímány do  dne  15. ledna a musí byt 

publikováné do dne 28.  února.   
Články pro zveřejnění v druhém (duben) dílu  časopisu jsou přijímány do  dne  15. března  a musí byt 

publikováné do dne 30.  dubna.   
Články pro zveřejnění v třetím (červen) dílu  časopisu jsou přijímány do  dne  15. května a musí byt 

publikováné do dne 30.  června.   
Články pro zveřejnění ve čtvrtém (srpen) dílu  časopisu jsou přijímány do  dne  15. července  a musí 

byt publikováné do dne 31.  srpna.   
Články pro zveřejnění v pátém (říjen) dílu  časopisu jsou přijímány do  dne  15. září  a musí byt 

publikováné do dne 31.  října.   
Články pro zveřejnění v šestém (prosinec) dílu  časopisu jsou přijímány do  dne  15. listopada  a musí 

byt publikováné do dne  31.  prosince.   
 

Požadávky k rukopisům: 

Objem - 10 - 30 stranek.   
Jazyk članků  – česky, ukrajinský, angličtina, francouzština, němčina. 
 
U článků podávaných v libovolném jazyce,  nezbytně v  angličtině musí být uvedeno : 
 
Anotace objemem  700-900 znaků, název članku  a úplná informace o autorovi: jméno a příjmení, titul, 

akademický titul, prácovní funkce,  postavení,  zaměstnání.  
 
Poznámky pod čarou – na každé stránce.   
Odkazy na zdroje na konci článku - volitelný.  
Bibliografické popisy zdrojů a odkazy by měly být  poskytováné na základě norem  APA  (American 

Psychological Association).  
 
Ilustrace k článkům (grafické a výkresy) musí byt  uvedený ve formátu  
TIFF nebo JPEG (každá postava v samostatném souboru/dokumentu).  
Všimněte si, prosíme, při zpracování  ilustraci  že  v časopisu  není použit barevný tisk. 
Rukopisy  které nesplňují tyto  technické požadavky  redakční  kolégie  neregistruje a  nebude probírat 

s účelem  tisku a  zveřejnění.  
 

Adresa pro korespondenci: 
E-mail: eppd13@gmail.com 

ediskurs@gmail.com 
Web: http://eppd13.cz 

 

Adresa: 
BEROSTAV DRUŽSTVO, Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 - Nusle 
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Vzorec bibliografického popisu zdrojů a literatury v rámci dohod  APA (American Psychological 
Association)  ve srovnání s ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (Státní Rada ze standartizace a metrologie 

Ukrajiny): 
 
Všeobecné pravidlo: odkazy na originálné zdroje a literaturu jsou předložené v původním jazyce,  t.je. není přeložený a ne 

přepsaný.  
 
Měsíc přečtění web-stránky je uvedén v jazyce sepsání  článku.  
 
Citaty z jazykových verzí zahraničních, pokud jsou k dispozici, obsahuje také jazykově původní článek.  
 
1. Když se odkazuje na celé knihu  jako celek: 
Kelsen, H. (2009). General Theory of Law and State. Harvard: Harvard University Press. 
[Podle ДСТУ to bude mít další podobu:  Kelsen, H. General Theory of Law and State / H. Kelsen. – Harvard : Harvard 

University Press, 2009. – 516 p.] 
 
Když se odkazuje na stránku 17:  
Kelsen, H. (2009). General Theory of Law and State. Harvard: Harvard University Press, 17. 
 
2. Když se odkazuje na celé knihu  jako celek:  
Алмонд, Г., Пауэлл Дж., Стром К, Далтон Р. (2002). Сравнительная политология сегодня. Москва: Аспект Пресс.   
 
Když se odkazuje na stránky  13-15:  
Алмонд, Г., Пауэлл Дж., Стром К, Далтон Р. (2002). Сравнительная политология сегодня. Москва: Аспект Пресс, 13–

15. 
 
[Podle ДСТУ to bude mít další podobu:  Алмонд Г. Сравнительная политология сегодня / Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. 

Стром и др.; сокр. пер. с англ. А. С. Богдановского, Л. А. Галкиной; под ред. М. В. Ильина, А. Ю. Мельвиля. – М. : Аспект 
Пресс, 2002. – 537 с.] 

 
3. Giumelli, F. (2013). How EU sanctions work: a new narrative. Chaillot Papers, 129. 
[Podle ДСТУ to bude mít další podobu: Giumelli, F. How EU sanctions work: a new narrative / F. Giumelli // Chaillot Papers. 

– 2013. – P.129.]  
 
4. Манхейм, К. (1994). Диагноз нашего времени. Москва: Юрист. [Podle ДСТУ to bude mít další podobu:: Манхейм К. 

Диагноз нашего времени: пер. с нем. и англ. / К. Манхейм. – М. : Юрист, 1994. – 700 с.] 
 
5. Nigro, F., Nigro, L. (1970). Modern Public Administration. New York: Harper and Row. [Podle ДСТУ to bude mít další 

podobu: Nigro F. Modern Public Administration / F. Nigro, L. Nigro. – New York : Harper and Row, 1970. – 490 p.] 
 
6. Rosenau, J. N. (2004). Governance. In T. J. Sinclair (Ed.), Global Governance. Critical Concepts in Political Science, 1, (p. 

405). London, New York. [Podle ДСТУ to bude mít další podobu:  Rosenau J. N. Governance / J. N. Rosenau // Global Governance. 
Critical Concepts in Political Science ; ed. by T. J. Sinclair. – London : New York, 2004. – Vol. 1. – P. 405.] 

 
7. Když se uvádí odkazy na webové stránky,  položka musí  obsahovat  jméno autora té stránky,  titulní stranku (anebo její 

název),  název webu (uvedený  kurzívou), webovou  adresu (URL) zvýrazněnou znaky <>,  a také, pokud je to možné,  datum, kdy 
naposledy  byla webová stránka  aktualizjvaná (v závorkách) autorem odkazu:   

EU Creating Court for Kosovo War Crimes. EPOCH Times. <http://www.theepochtimes.com/n3/601421-eu-creating-court-for-
kosovo-war-crimes/> 

 
Монтескье Ш. Избранные произведения. О духе законов. Электронная библиотека bookZ.ru. 

<http://bookz.ru/authors/montesk_e-6arl_-lui/montes01/1-montes01.html> (21. listopadu 2013).  
 
 
8.  Odkazy na právní předpisy a právní dokumenty:  
 
Dohody:  
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 

UNTS 171 (ICCPR). <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf> (21. 
listopadu 2013); 

Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16 декабря 1966 года, вступил в силу 23 марта 
1976 года) 999 Сборник договоров ООН (МПГПП). <http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml> 
(21. listopadu 2013). 
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Když se odkazuje na článek Úmluvy (Konvence):   
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 

UNTS 171 (ICCPR) art 2. <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf> (21. 
listopadu 2013).  

Резолюція 2061 (ухвалена 25 липня 2012 року) РБ ООН. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_k87> (21. listopadu 
2013).  

 
 
Dvoustranné dohody:   
(Dohoda mezi  Vládou Ukrajiny a Vládou  Ruské federace o spolupráci v  oblasti hledání v letectví a záchránění. (Dohoda je 

schválená usnesením Kabinerz Ministrů  Ukrajiny № 1094 ode dne 28.11.2012) (je přijaté dne 28. listopadu 2012, vstoupila v 
platnost pro Ukrajinu 18-ho února 2013). Офіційний вісник України, 29, 130. ) 

Agreement Concerning the Sojourn of Refugees within the Meaning of the Convention Relating to the Status of Refugees 
(Geneva Convention of 28 July 1951 and Protocol Relating to the Status of Refugees of 31  January 1967) (France – Austria) 
(adopted 21 October 1974, entered into force 24 July 1975) 985 UNTS 303. 

 
Doporučení  СОП (Služba  uspořádání dopravy): 
МОТ Рекомендация № 195 (О развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение) 

(92 сессия Генеральной конференции МОТ, 17 июня 2004 года). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (2013, листопад, 21). 

МОТ Рекомендация № 195 (О развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение) 
(92 сессия Генеральной конференции МОТ, 17 июня 2004 года). Oficiální  webová stránka Nejvyšší rady Ukrajiny 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (21. listopadu 2013). 

 
 
Dokumenty OSN:   
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам, ГА ООН Резолюция 1514 (XV) (14 

декабря 1960 года)  
UNGA Res 51/210 (17 December 1996) UN Doc A/RES/51/210. 

<http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r210.htm> (21. listopadu 2013)  
 
Dokumenty soudů 
 
Dokumenty Mezinárodního soudu:  
Land, Island and Maritime Frontier Case (El Salvador/Honduras, Nicaragua intervening) (Application for Intervention) 

[1990] ICJ Rep 92 <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=390&code=sh&p1=3&p2=3&case=75&k=0e&p3=5> (13. 
července 2013). 

Legal Consequences of the Construction of a Wall (Advisory Opinion) 2004 <http://www.icj-
cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.htm> (13. července 2013).  

Case Concerning the Vienna Convention on Consular Relations (Germany v USA) (Request for the Indication of Provisional 
Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1. 

 
Soudní usnesení jednotlivých zemí:  
Справа за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) статей 103, 109, 131, 132, 135, 136, 137, підпункту 1 пункту 2 розділу XII «Прикінцеві положення», 
абзацу четвертого пункту 3, абзацу четвертого пункту 5 розділу XIII «Перехідні положення» Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», № 1-1/2013, КСУ 2013. 

 
Zákony a jiné právní úkony  etc.  
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 19, 194. 
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/606-14> (21. listopadu 2013).  
Цивільний кодекс 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (21. listopadu 2013).  
Розпорядження про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства 

2007 (Кабінет Міністрів України). Офіційний вісник України, 89, 89. 
 
Odkaz na článek zákoníku, zákona, Konstituce, atd.  
Цивільний кодекс, ст. 56, гл. 6 (2003) (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. < 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (21. listopadu 2013).  
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Samples of bibliography formatting in accordance with the APA (American Psychological 
Association) Agreements in comparison to State Standard of Russia and Ukraine 7.1:2006: 

 
1. For reference to a book as a whole: 
Барабаш, Ю.Г., Дахова, І.І., Євсєєв, О.П., Колісник, В.П., Кушніренко, О.Г. [та ін.] (2012). Конституційна юрисдикція. 

Харків: Право.  
For reference to page 62: 
Барабаш, Ю.Г., Дахова, І.І., Євсєєв, О.П., Колісник, В.П., Кушніренко, О.Г. [та ін.] (2012). Конституційна юрисдикція. 

Харків: Право, 62.  
[Reference according to the State Standard: Конституційна юрисдикція : підручник / Ю. Г. Барабаш, І. І. Дахова, О. П. 

Євсєєв, В. П. Колісник, О. Г. Кушніренко; В.о. Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; за ред. Ю. Г. Барабаш, А. 
О. Селіванов. – Харків : Право, 2012.– 165 с.] 

 
Гидденс, Э. (2005). Устроение общества: Очерк теории структурации. 2-е изд. Москва: Академический Проект. 
[Reference according to the State Standard: Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Э. Гиденс. – 2-

е изд. Москва: Академический Проект, 2005] 
Оборотов, Ю.Н. (ред.) (2011). Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс: учебник. Одесса: Фенікс. 
[Reference according to the State Standard: Оборотов Ю. Н. Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс : учебник 

/ Ю. Н. Оборотов. – Одесса: Фенікс, 2011] 
 
2. For reference to a book as a whole:  
Алмонд, Г., Пауэлл Дж., Стром К, Далтон Р. (2002). Сравнительная политология сегодня. Москва: Аспект Пресс.  
For reference to pages 13-15: 
Алмонд, Г., Пауэлл Дж., Стром К, Далтон Р. (2002). Сравнительная политология сегодня. Москва: Аспект Пресс, 13–

15. 
[Reference according to the State Standard: Алмонд Г. Сравнительная политология сегодня / Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. 

Стром и др.; сокр. пер. с англ. А. С. Богдановского, Л. А. Галкиной; под ред. М.  В.  Ильина, А.  Ю.  Мельвиля. – М. : 
Аспект Пресс, 2002. – 537 с.] 

Алісов, Є.О., Воронова, Л.К., Кадькаленко, С.Т. та ін. (1998). Фінансове право: підручник. Харків: Фірма «Консум», 
127. 

[Reference according to the State Standard: Фінансове право : підручник / Є. О. Алісов, Л. К. Воронова, С. Т. Кадькаленко 
та ін. – Харків: Фірма «Консум», 1998. – С. 127.] 

3. Гарбузов, В.Н., Попович, А.П. (2002). Губернатор штата: статус и полномочия США. Канада: Экономика, политика, 
культура, 7, 55–70. [Reference according to the State Standard: Гарбузов В. Н. Губернатор штата: статус и полномочия / В. Н. 
Гарбузов, А. П. Попович // США. Канада : Экономика, политика, культура. – 2002. – №7. – С. 55-70.] 

 
4. Петришин, О.В. (2000). Права людини як фундаментальна цінність правової демократичної державності. Актуальні 

проблеми формування правової держави в Україні: до 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод: 
матер. Міжнар. наук.-практ. конф.: у 2 ч. Харків, 35–48. 

[Reference according to the State Standard: Петришин О. В. Права людини як фундаментальна цінність правової 
демократичної державності / О. В. Петришин // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні: до 50-ї 
річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2 ч. –Х. : Нац. юрид. 
акад. України ім. Я. Мудрого, 2000. – С. 35–48.] 

5. Горобець, К.В. (2012). Аксіосфера права та її компоненти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук: спец. 12.00.12 «Філософія права». Одеса. 

[Reference according to the State Standard: Горобець К. В. Аксіосфера права та її компоненти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 «Філософія права» / К. В. Горобець. – Одеса, 2012.] 

 
6. Манхейм, К. (1994). Диагноз нашего времени. Москва: Юрист. [Reference according to the State Standard: Манхейм К. 

Диагноз нашего времени: пер. с нем. и англ. / К. Манхейм. – М. : Юрист, 1994. – 700 с.] 
 
7. Rosenau, J. N. (2004). Governance. In T. J. Sinclair (Ed.), Global Governance. Critical Concepts in Political Science, 1, (p. 

405). London, New York.  
[Reference according to the State Standard: Rosenau J. N. Governance /  

J. N. Rosenau // Global Governance. Critical Concepts in Political Science ; ed. by T. J. Sinclair. – London : New York, 2004. – Vol. 
1. – P. 405.] 

 
8. For reference to a volume: 
Систематический свод постановлений Екатеринославского губернского земского собрания. 1866-1913 гг. (1914). (Т. 1. 

1866-1889). Екатеринослав: Типография губернского земства, 334. 
[Reference according to the State Standard: Систематический свод постановлений Екатеринославского губернского 

земского собрания. 1866-1913 гг. – Екатеринослав : Типография губернского земства, 1914. – Т. 1. 1866-1889.  – С. 334. 
 
9. Laws of the Russian empire (have features of essential elements in comparing to the modern laws): 
without reference to the article: 
Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости (1861). Полное 

собрание законов Российской империи ІІ, Т. 36, Отд. 1, № 36657. 
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[Reference according to the State Standard: Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости. 19 февраля 1861 г. // ПСЗ ІІ. – Т. 36. – Отд. 1. – № 36657.] 

 
with the reference to an article of the Law: 
Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, ст. 27, ІІ, п. 3. 

(1861). Полное собрание законов Российской империи ІІ, Т. 36, Отд. 1, № 36660.  
[Reference according to the State Standard: Высочайше утвержденное Положение о губернских и уездных по 

крестьянским делам учреждениях. 19 февраля 1861 г. // ПСЗ ІІ. – №36660.] 
 
10. Collections of materials of official office work: 
Постановления VII очередного Екатеринославского губернского земского собрания с 28 октября по 12 ноября 1872 

года (1873). Екатеринослав: В типографии губернского правления, 153-156. 
[Reference according to the State Standard: Постановления VII очередного Екатеринославского губернского земского 

собрания с 28 октября по 12 ноября 1872 года. – Екатеринослав : В типографии губернского правления, 1873, – C. 153–
156.] 

 
11. For referring to materials of websites, a reference includes name of the author, the title of webpage, the title of website (in 

italics), the address of website (URL) given in symbols < >, and possibly the date of last visit to website in parentheses:  
Монтескье Ш. Избранные произведения. О духе законов. Электронная библиотека bookZ.ru. 

<http://bookz.ru/authors/montesk_e-6arl_-lui/montes01/1-montes01.html> (2013, November, 21) 
Малиновська, О. Щодо нагальних проблем удосконалення міграційної політики держави. Офіційний сайт 

Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України. <niss.gov.ua> (2014, грудень 21). 
 
12. References to legislative acts and legal documents: 
Treaties  
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 

UNTS 171 (ICCPR). <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf> (2013, 
November, 21)  

Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16 декабря 1966 года, вступил в силу 23 марта 
1976 года) 999 Сборник договоров ООН (МПГПП). <http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml> 
(2013, November, 21) 

 
For reference to an article in a Convention: 
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 

UNTS 171 (ICCPR) art 2. <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf> 
(2013, ноябрь, 21) 

Резолюція 2061 (ухвалена 25 липня 2012 року) РБ ООН. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_k87> (2013, 
November, 21) 

 
Bilateral Treaties: 
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі авіаційного 

пошуку і рятування (Угоду затверджено Постановою КМ № 1094 від 28.11.2012) (прийнята 28 листопада 2012 року, 
набрала чинності для України 18 лютого 2013 року). Офіційний вісник України, 29, 130. 

Agreement Concerning the Sojourn of Refugees within the Meaning of the Convention Relating to the Status of Refugees 
(Geneva Convention of 28 July 1951 and Protocol Relating to the Status of Refugees of 31 January 1967) (France – Austria) 
(adopted 21 October 1974, entered into force 24 July 1975) 985 UNTS 303. 

 
ILO Recommendations: 
МОТ Рекомендация № 195 (О развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение) (92 

сессия Генеральной конференции МОТ, 17 июня 2004 года). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (2013, November, 21). 

 
UN Documents 
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам, ГА ООН Резолюция 1514 (XV) (14 

декабря 1960 года)  
UNGA Res 51/210 (17 December 1996) UN Doc A/RES/51/210. <http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r210.htm> 

(2013, November, 21) 
 
 
Judicial Documents 
ICJ Documents  
Land, Island and Maritime Frontier Case (El Salvador/Honduras, Nicaragua intervening) (Application for Intervention) 

[1990] ICJ Rep 92 <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=390&code=sh&p1=3&p2=3&case=75&k=0e&p3=5> (2013, 
July, 21). 

Legal Consequences of the Construction of a Wall (Advisory Opinion) 2004. <http://www.icj-
cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.htm> (2013, July, 21). 

Case Concerning the Vienna Convention on Consular Relations (Germany v USA) (Request for the Indication of Provisional 
Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1. 
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ECHR Cases: 
(before Oct. 31 1998) 
Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no.  191-A  
Allenet de Ribemont v. France (interpretation), 7 August 1996, § 17, Reports of Judgments and Decisions 1996-III  
Garnieri v. Italy, no. 22256/88, Commission decision of 18 May 1992, unreported 
(beginning November 1, 1998) 
Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II  
Campbell v. Ireland [GC], no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II  
Campbell v. Ireland (dec.), no. 45678/98, ECHR 1999-II  
Campbell v. Ireland (dec.) [GC], no. 45678/98, ECHR 1999-II  
Campbell v. Ireland (preliminary objections), no. 45678/98, § 15, ECHR 1999-II  
Campbell v. Ireland (just satisfaction), no. 45678/98, § 15, ECHR 1999-II 
Judgements of National Courts: 
Дело о проверке конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского 
областного суда (постановление), №  16-П, КС РФ 2013. <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/> 
(2013, November, 12). 

Справа за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) статей 103, 109, 131, 132, 135, 136, 137, підпункту 1 пункту 2 розділу XII «Прикінцеві положення», 
абзацу четвертого пункту 3, абзацу четвертого пункту 5 розділу XIII «Перехідні положення» Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», № 1-1/2013, КСУ 2013. 

 
Laws and so forth  
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 19, 194. 
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/606-14> (2013, November, 21). 
Цивільний кодекс 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2013, November, 21). 
Розпорядження про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства 

2007 (Кабінет Міністрів України). Офіційний вісник України, 89, 89. 
 
Reference to an article in a Code, Law, Constitution, etc. 
Цивільний кодекс, ст. 56, гл. 6 (2003) (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2013, November, 21) 
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