EVROPSKÝ POLITICKÝ
A PRÁVNÍ DISKURZ
Svazek 2
1. vydání
2015


EUROPEAN POLITICAL
AND LAW DISCOURSE
Volume 2
Issue 1
2015

Редакційна політика
Європейський політико-правовий дискурс – міжнародний журнал, присвячений міжнародному
праву, національному праву європейських країн, політичній науці, міжнародним відносинам. До
публікації в журналі приймаються статті високої якості, які представляють важливий інноваційний,
теоретичний, концептуальний, методологічний та емпіричний внесок у відповідних галузях науки.
Журнал використовує систему анонімного рецензування з метою верифікації наукової якості статей.
Європейський політико-правовий дискурс особливо зацікавлений в міждисциплінарних
дослідженнях в області права та політичної науки. Вітаються також будь-які дослідження, які
стосуються політико-правових проблем різних національних і міжнародних інститутів.
Європейський політико-правовий дискурс приймає для публікації оригінальні матеріали і не
розглядає можливості публікації раніше надрукованих матеріалів.
Редакційна колегія:
Борис Бабин, доктор юридичних наук,
Інститут законодавства Верховної Ради України
Олена Гриненко, доктор юридичних наук,
Інститут міжнародних відносин Київського
національного університету імені Тараса
Шевченка
Борис Кормич, доктор юридичних наук,
професор, Національний університет «Одеська
юридична академія»
Володимир Кузьменко, доктор юридичних
наук, професор, Національний університет
державної податкової служби
Тамара Латковська, доктор юридичних наук,
професор, Національний університет «Одеська
юридична академія»
Бертран Матьє, доктор права, професор
Університету, професор Університету Пантеон,
Сорбона Париж-I, Президент Французької
асоціації Конституційного права, член Вищої
ради юстиції Франції
Олександр Мережко, доктор юридичних наук,
професор, Краківська академія Андрія Фрича
Моджевського
Андреас Поттакіс, доктор філософії
(Оксфорд), Член наукової Ради Європейського
центру продовжуваної юридичної освіти,
Академія європейського публічного права
Джулиан Робертс, доктор права, професор
кримінології, Оксфордський університет
Сергій Саяпін, доктор юридичних наук,
доцент, Університет КІМЕП (Алмати,
Казахстан)

Павол Хрівік, PhD в області європейських і
глобальних досліджень, Університет Тренчина
імені Олександра Дубчека
Галина Кузь, доктор політичних наук,
професор, Харківський національний
педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди
Микола Лазарович, доктор політичних наук,
доцент, Тернопільський національний
економічний університет
Тетяна Нагорняк, доктор політичних наук,
доцент, Донецький національний університет
Марина Нахум, PhD в області антропології,
Лондонська Школа Економіки
Микола Польовий, доктор політичних наук,
професор, Національний університет “Одеська
юридична академія”
Євгеній Цокур, доктор політичних наук,
професор, Запорізький національний університет

Адміністративні редактори:
Ділара Гаджиєва, кандидат політичних наук, Національний університет “Одеська юридична
академія”
Яна Чернопищук, кандидат юридичних наук в області конституційного і муніципального права,
Місія Європейського союзу по прикордонній допомозі Молдові та Україні

Přístup redakce
Evropský politický a právní diskurz – mezinárodní časopis věnovaný mezinárodnímu právu, vnitřním
právním předpisům evropských zemí, politologie, mezinárodním vztahům. Pro publikaci v časopisu
přijímají se vysoce kvalitní články, což představují důležité inovativní, teoretické, koncepční, metodické a
empirické příspěvky v příslušných oborech vědy.
V časopisu se uplatn´uje systém anonymního recenzování pro ověření kvality vědeckých článků.
Evropský politický a právní diskurz má velký zájem zejména o interdisciplinární výzkumy v oblasti
politologie a právní vědy, jsou to srovnávací analýzy nebo prozkoumání jednotlivých jevů. Zároveň vítáme
jakékolív výzkumy týkající se politických a právních problémů různých národních a mezinárodních
institucí. Evropský politický a právní diskurz přijímá k publikaci jenom původní materiály a nebere v úvahu
možnost zveřejňovat dříve tištěné članky.
Redakční kolégie:
Boris Babin, doktor práva, Odeská Národní
námořní akademie (Ukrajina).
Olena Grynenko, doktor práva, Instituce
mezinárodních vztahů při Kyjevské Národní
univerzitě Tarase Ševčenka (Ukrajina).
Borys Kormich, doctor prava, professor,
Národní univerzita «Odeská právnická akademie»
(Ukrajina).
Volodymyr Kuzmenko, doktor práva, profesor,
Nacionalní Universita státní daňové služby
(Ukrajina).
Tamara Latkovska, doktor práva, profesor,
Národní univerzita «Odeská právnická Academie»
(Ukrajina).
Bertrand Matieu, doktor práva, profesor
Univerzity Pantheon Sorbonne Paris-I, Prezident
Francouzské asociace ústavního práva, člen Vyšší
Rady spravedlnosti Francie.
Olexandr Merezhko, doktor práva, profesor,
Krakowská Akademia jm. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego.
Andreas Pottakis, Právní zástupce (doktorský
titul, Oxfordská univerzita), člen Vědecké rady
ECCLE, zástupce ředitele Akademie evropského
veřejného práva.
Julian Roberts, doktor práva, profesor, Oxfordská
univerzita
Sergey Sayapin, doktor práva, KIMEP univerzita,
Almaty, (Kazachstán)

Pavol Hrivik, PhD v oboru evropských a
globálních studií, Trenčínska univerzita Alexandra
Dubčeka (Slovensko).
Galina Kuz, doktor politických věd, profesor,
Kharkivská Národní pedagogická univerzita G.S.
Skovorody (Ukrajina).
Mykola Lazarovych, doktor politických věd,
docent, Ternopilská Národní ekonomická universita
(Ukrajina).
Tetiana Nagorniak, doktor politických věd,
docent, Donecká Národní universita (Ukrajina).
Marina Nakchum, PhD v oboru antropologie,
Londýnská ekonomická škola (London School of
Economics).
Mykola Poliovyy, doktor politických věd,
profesor, Národní univerzita «Odeská právnická
Academie» (Ukrajina).
Eugene Tsokur, doktor politických věd, profesor,
Zaporožská Národní univerzita (Ukrajina).

Administrativní redaktory:
Dilara Gadzhyieva, PhD v politických věd, Národní univerzita «Odeská právnická Academie» (Ukrajina).
Jana Chernopischuk, PhD v oboru ústavního a městského práva, Poslání mise EU pro přihraniční pomoc
pro Moldavsko a Ukrajinu.

Editorial Policy
The European Political and Law Discourse – international Journal of International Law, domestic Law
of European countries, Political Science, International Relations is a peer reviewed journal with blind
referee system, which aims at publishing high quality articles that may bring innovative and significant
theoretical, conceptual, methodological and empirical contributions to the fields.
The European Political and Law Discourse has a particular interest in interdisciplinary approaches to
law and political spaces, whether through comparative or single case-study analysis, but by no means
restricts its interests to these spaces, welcoming any relevant contribution from and about different parts of
the World.
The European Political and Law Discourse accepts original articles which are not under consideration
elsewhere at the time of submission.
Editorial Committee:
Borys Babin, Doctor of Laws, Legislation
Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine
Olena Grynenko, Doctor of Laws, Institute of
International Relations, Kyiv National Taras
Shevchenko University
Borys Kormych, Doctor of Laws, Professor,
National University “Odessa Law Academy”
Volodimir Kuzmenko, Doctor of Laws, Professor,
National University of State Tax Service
Tamara Latkovska, Doctor of Laws, Professor,
National University “Odessa Law Academy”
Bertrand Mathieu, Doctor of Laws, Professor at
the Université Panthéon, Sorbonne, Paris I,
President of the French Association of
Constitutional Law, member of the High Council for
the Judiciary of France
Oleksandr Merezhko, Doctor of Laws, Professor,
Andrzej Frycz Modrzewski Cracow Academy
Andreas Pottakis, Attorney at Law (D.Phil,
Oxon), Member of Scientific Council at ECCLE,
Deputy Director at Academy of European Public
Law
Julian Roberts, Doctor of Laws, Professor of
Criminology, University of Oxford, a member of the
Sentencing Council of England and Wales
Sergey Sayapin, Doctor of Laws, Assistant
Professor, School of Law, KIMEP University
(Almaty, Kazakhstan)

Pavol Hrivík, PhD in European and Global
Studies, Alexander Dubcek Trencin University
Galina Kuz, D.Sc. in Political Science, Professor,
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical
University
Mykola Lazarovych, D.Sc. in Political Science,
Ternopil National Economic University
Tatyana Nagornyak, D.Sc. in Political Science,
Donetsk National University
Marina Nahum, PhD in Anthropology, London
School of Economics
Nick Polyovyy, D.Sc. in Political Science,
Professor, National University “Odessa Law
Academy”
Evgen Tsokur, D.Sc. in Political Science,
Professor, Zaporozhye National University

Administrative Editors:
Dilara Gadzhyieva, PhD in political science, National University “Odessa Law Academy”
Iana Chernopyshchuk, PhD in constitutional and municipal law, European Border Assistance Mission to
Moldova and Ukraine
_________________________________________________________________________

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ
Vydavatel: Jižní Palmíra, družstvo
Adresa: Šternovská 735, Újezd u Brna, 664 53, okres: Brno, kraj: Jihomoravský
Zapsáno do evidence: 27.11.2013
http://www.mkcr.cz/scripts/modules/catalogue/detail.php?catalogueID=1&linkvalue=14409&lid=1

ISSN 2336‐5439

EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 2 Issue 1 2015

Table of contents
INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS
Olexander V. Zadorozhny, Tymur R. Korotkyi, LEGAL ASSESSMENT OF THE RUSSIAN
FEDERATION’S POLICY IN THE CONTEXT OF THE ESTABLISHMENT AND ACTIVITIES OF
TERRORIST ORGANIZATIONS «DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC» («DPR») AND «LUGANSK
PEOPLE'S REPUBLIC» («LPR») IN EASTERN UKRAINE .......................................................................8
Sergey Sayapin, THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 68/262 IN THE
CONTEXT OF GENERAL INTERNATIONAL LAW ..............................................................................19
Nataliia Dromina-Voloc, IMPERATIVIZATION OF INTERNATIONAL LAW: JUS COGENS
CONCEPT IN JURISPRUDENCE ..............................................................................................................31
Oksana Voloshchuk, THE TRANSFORMATION OF INSTITUTION OF HEAD OF STATE
RECOGNITION FROM ABSOLUTISM TO THE GLOBALIZATION OF THE MODERN WORLD .........40
Olha Grytsun, MILITARY AND POLITICAL ASPECTS OF INTERNATIONAL CYBER
SECURITY: ISSUES OF INTERNATIONAL LEGAL REGULATION ...................................................47
Yurii Zablotskyi, IMPROVEMENT OF THE MECHANISMS OF INTERNATIONAL
COOPERATION IN DETECTION AND INVESTIGATION OF CRIMES IN THE SPHERE OF
SERVICE ACTIVITY...................................................................................................................................53
Tetiana Ponomariova, THE INTERNATIONAL-LEGAL STANDARDS ON THE QUESTIONS OF
APPLICATION OF ABSOLUTE FORMS OF RELIEF OF MINORS FROM THE PUNISHMENT
AND ITS SERVING .....................................................................................................................................60
Tetiana Khutorianska, FOREIGN EXPERIENCE IN PREVENTION OF OFFENSES AGAINST
NORMAL DEVELOPMENT OF A CHILD ...............................................................................................67
Oleksandr Moskalenko, THE EUROPEAN PARLIAMENT IN EU EXTERNAL RELATIONS
AFTER MAASTRICHT: APPLYING THE “FEDERAL PARADIGM” ...................................................72
Viktor Timashоv, COOPERATION OF COUNCIL OF EUROPE AND UKRAINE IN THE
IMPROVING OF LEGAL INSTITUTION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS ............................81
Anatolii Kodynets, EU-UKRAINE ASSOCIATION AGREEMENT: SOME PROVISIONS OF
INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION .........................................................................................86
Vadim Mazanov, GERMANY – UKRAINE: TWO WAYS – THE RISE AND THE FALL .....................92
Tetiana Perha, CENTRAL ASIA COUNTRIES IN FOCUS OF EU PRIORITIES:
DEMOCRATIZATION ................................................................................................................................97
Rostyslav Fediv, THE CONTEMPORARY PRC’s POLICY IN AFRICA. ITS UNDERLYING
ADVANTAGES AND CHALLENGES FOR THEIR MULTILATERAL AND BILATERAL
RELATIONS .............................................................................................................................................. 105
Anna Nohol, THE CONCEPT OF HUMAN SECURITY IN THE CONTEXT OF PEACEKEEPING
ACTIVITIES OF CANADA IN THE UNITED NATIONS ...................................................................... 114
Malvina Hrushko, IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL LEGAL NORMS REGARDING
TREATMENT AND PROTECTION OF PRISONERS OF WAR IN UKRAINIAN LEGISLATION..... 119

THEORETICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS
Albina Ovchinnikova, ON THE WAYS OF THE HUMANITIES EVOLUTION BY MEANS OF
SYNERGETICS ......................................................................................................................................... 130
Ihor Ishchenko, PRAXEOLOGICAL FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT OF UNSTABLE
SOCIAL ENVIRONMENT IN TRANSITIONAL POLITICAL REGIMES: POLITICAL AND
LEGAL CONTEXT ................................................................................................................................... 136
Svetlana Osipova, STATE FORMATION PROCESS: SPECIFICITY OF THEORETICAL AND
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE CONCEPT ................ 145
5

ISSN 2336‐5439

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

Liudmyla Pryimak, CONCEPTUAL BASES FOR RESEARCH OF POLITICAL REGIMES
TRANSFORMATION: TRANSITION APPROACH ................................................................................ 151
Yuliia Kharchenko, BIFURCATION OF THE GLOBALIZATION`S MANIFESTATION ON
POLITICAL ONTOS ................................................................................................................................. 157
Mykola Kulachynskyi “THE BLUE LABOURISM” AND “THE GOOD SOCIETY” CONCEPT OF
THE MODERN LABOURITES OR THE ATTEMPT OF THE RELOADING “THE THIRD WAY”
CONCEPT................................................................................................................................................... 163
Dmytro Lukianov, LEGAL FAMILIES APPROACH: CONSISTENT PATTERNS AND TRENDS ..... 168
Yuliia Trester, THE INTERESTS OF A CHILD AS A PART OF NATIONAL SECURITY OF A
STATE ........................................................................................................................................................ 176
Vita Turska, THE CONTENT AND CHARACTERISTIC OF THE CONCEPT OF «ANIMAL
RIGHTS» .................................................................................................................................................... 181
Nataliia Voitovych, THE INSTITUTION OF POPULAR REPRESENTATION IN BOHDAN
KISTYAKIVSKYI’S CONCEPT OF THE LEGAL STATE ..................................................................... 188
Olha Sukhobokova, WORLD WAR II AND UKRAINIAN DEMOCRACY: GEOPOLITICAL
CONTEXT AND THE PROSPECTS TO SOLVE UKRAINIAN QUESTION IN THE DISCOURSE
OF N. HRYHORIIEV ................................................................................................................................ 194

POLITICAL INSTITUTIONS AND PROCESSES
Viktor Shcherbak, POLITICAL AND LEGAL REGULATION OF THE EFFECTIVENESS OF
POLITICAL MANAGEMENT: PRACTICE OF TRANSITION COUNTRIES ...................................... 201
Aliona Holovchenko, THE PECULIARITIES OF INSTITUTIONAL DEVELOPMENT IN
CENTRAL AND EASTERN EUROPE COUNTRIES AND THE PROSPECTS FOR UKRAINE ........ 207
Svitlana Dmytrashko, RIGHT-WING RADICAL TOTALITARIAN STATES OF THE EARLY
TWENTIETH CENTURY: IDEOLOGICAL JUSTIFICATION OF PURPOSES AND METHODS OF
RULE .......................................................................................................................................................... 212
Anastasiia Kalinina, INFLUENCE OF THE MASSIVIZATION PROCESSES ON THE
DEVELOPMENT OF MODERN TOTALITARIAN TRENDS ............................................................... 217
Vasyl Turok, INSTITUTIONAL SUPPORT FOR STATE POLICY ON COMBATING HUMAN
TRAFFICKING IN UKRAINE .................................................................................................................. 221
Serhiy Sitarskii, PARTICIPATION OF CIVIL SOCIETY IN THE SETTLEMENT OF POLITICAL
CONFLICTS ............................................................................................................................................... 229
Oleksandr Bilousov, THE WAYS TO IMPLEMENT E-GOVERNMENT IN UKRAINE: POSITIVE
AND NEGATIVE ASPECTS .................................................................................................................... 237
Viana Kostenko, THE VALUE OF MIGRATION POLICY FOR UKRAINIAN SOCIETY ................... 243
Yevhen Bilousov, STATE REGIONAL POLICY IN THE AREA OF ECONOMIC SECURITY OF
REGIONS.................................................................................................................................................... 247
Kostiantyn Palshkov, DIFFERENTIATION OF POLITICAL ELITE IN LITHUANIA AT THE
STAGE OF RESTORATION OF STATEHOOD ...................................................................................... 250
Isa Zeinalov, Andrey Smolyakov, NATIONAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND
AGRARIAN TRANSFORMATIONS OF TRANSITIONAL PERIOD .................................................... 255
Yevhen Popov, HISTORICAL TRANSFORMATION OF CENTERS FOR INTELLECTUAL
PROVIDING OF POLITICAL PROCESS AT THE EUROPEAN AREA ............................................... 259
Tetiana Kronivets, GENESIS OF CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCHES ABOUT
INFORMATION SUPPORT OF ACTIVITY OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN
UKRAINE .................................................................................................................................................. 266

6

ISSN 2336‐5439

EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 2 Issue 1 2015

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW
Svitlana Nishchymna, MATERIAL COMPONENTS OF BUDGETARY LAW: THEORETICAL
APPROACH ............................................................................................................................................... 274
Viktoriia Savishchenko, THE IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL-LEGAL BASES FOR
SCIENTIFIC AND METHODICAL SUPPORT IN THE SPHERES OF EDUCATION AND
SCIENCE ................................................................................................................................................... 279
Olesia Marchenko, LEGAL UNIT AS THE ELEMENT OF STRUCTURE IN THE MECHANISM OF
ADMINISTRATIVE AND LEGAL SUPPORT FOR ADVERTISING SERVICES ................................ 285
Vadym Koverznev, THE ESSENCE OF THE MECHANISM OF LEGAL REGULATION OF
COOPERATION IN UKRAINE ................................................................................................................ 291
Eduard Boichenko, VICARIOUS RESPONSIBILITY OF THE MINISTRY OF DEFENSE FOR
ECONOMIC COMMITMENTS OF A MILITARY UNIT AS A FEATURE OF THE SPECIFIC
ECONOMIC ACTIVITIES IN THE ARMED FORCES OF UKRAINE .................................................. 299

Nataliia Fedorchenko, A PENALTY AS A WAY TO ENFORCE CONTRACTUAL
OBLIGATIONS TO PROVIDE SERVICES ..................................................................................... 306
Mykhailo Bazhenov, TOPICAL FEATURES OF THE RIGHT TO SUSPEND CUSTOMS
PROCEDURES IN THE CIVIL LEGAL SYSTEM OF COPYRIGHT PROTECTION .................. 312
Oksana Hnativ, THE CIVIL ASPECTS OF LIQUIDATION OF LEGAL ENTITIES UPON
CONVICTION ........................................................................................................................................... 319
Anastasiia Pervushyna, RESPONSIBILITY OF PARTIES AS MEMBERS OF ECONOMIC
PROCEEDINGS ......................................................................................................................................... 325
Yuliia Nemno, CONCEPT AND NATURE OF TECHNOLOGY OF CORPORATE RAIDS OF
ENTERPRISES .......................................................................................................................................... 331
Artem Ripenko, PUBLIC PROSECUTOR'S SUPERVISION IN LAND RELATIONS: LEGAL
PERSPECTIVES OF THE NEAREST FUTURE FOR UKRAINE .......................................................... 336
Maryna Zaveriukha, LEGAL REGULATION OF THE MAIN TYPES OF SPECIFIC FOREST
RESOURCES USAGE IN UKRAINE ....................................................................................................... 339
Leontii Diachuk, ECLOGA PRIVATA AUCTA: LEGAL FORMS AND CAUSES OF DIVORCE ....... 347
Serhii Biluha, GENESIS OF SCIENTIFIC IDEA ABOUT FORMS FOR SETTLEMENT OF THE
DISPUTES WITH PARTICIPATION OF A THIRD PARTY: FROM "CONSCIENTIOUS" COURT
TO PRE-TRIAL SETTLEMENT OF PUBLIC LEGAL DISPUTES ........................................................ 354
Marina Derevyanko JURISDICTIONAL FORMS OF PROTECTION OF THE RIGHTS AND
FREEDOMS OF SUSPECT, ACCUSED IN CRIMINAL PROCEEDINGS OF UKRAINE ................... 361
Mykhaylo Lev, PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVING THE SYSTEM OF RECOGNITION
AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS IN UKRAINE ...................................................................... 368

BOOK REVIEWS
NEW DIMENSION OF THE EU RULES ON COMPETITION (Review of the monograph:
K.Smyrnova, LEGAL REGULATION OF COMPETITION IN EUROPEAN UNION: THEORY AND
PRACTICE) ............................................................................................................................................... 374
PRINCIPLE OF PEACEFUL SETTLEMENT OF DISPUTES AS A GENERAL PRINCIPLE OF
LAW (Review of the monograph: I.A. Orlova, INSTITUTE OF DISPUTE RESOLUTION IN THE
SYSTEM OF INTERNATIONAL LAW) .................................................................................................. 376
REQUIREMENTS TO MANUSCRIPTS (in Ukrainian) ........................................................................... 380
REQUIREMENTS TO MANUSCRIPTS (in Czech) ................................................................................. 384
REQUIREMENTS TO MANUSCRIPTS (in English) ............................................................................... 387
7

ISSN 2336‐5439

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS
Olexander Zadorozhny, PhD in Law
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Tymur Korotkyi, PhD in Law
National University “Odessa Law Academy”

LEGAL ASSESSMENT OF THE RUSSIAN
FEDERATION’S POLICY IN THE CONTEXT OF THE
ESTABLISHMENT AND ACTIVITIES OF TERRORIST
ORGANIZATIONS «DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»
(«DPR») AND «LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC»
(«LPR») IN EASTERN UKRAINE
The authors consider the legal qualification of the Russian Federation’s activities on the
organization and support of «DPR» and «LPR». The paper examines issues of the assessment of
Russian Federation’s activities as state terrorism, its inclusion in the list of state sponsors of
terrorism as well as the initiation of legal proceedings in the international adjudicating bodies
due to the violation of international treaties for the suppression of terrorism.
Key words: Ukraine, the Russian Federation, terrorism, state‐sponsor of terrorism, International
Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999.
It is known that the period of February - March 2014 was marked by a few rallies of opponents of the
new Ukrainian governments in Eastern Ukraine. The situation radically changed in early April, when
heavily armed "activists" have begun efforts to create their own governments, which have controlled the
Donetsk and Luhansk region and decide on the division of the territory of Ukraine 1 . On 7 April 2014,
"Republican People's Council", consisting of unknown people, proclaimed the creation of "Donetsk
People's Republic" and subsequently adopted the "Declaration of the Sovereignty of the People's Republic
Donetsk", "The act of declaration of independence of the DNR" as well as the "Common Appeal to the
People's Committee of Donbass V. Putin" 2 .
On 13 April 2014 National Security and Defense Council of Ukraine adopted a decision to launch a
large-scale anti-terrorist operation in the eastern Ukraine with the assistance of the Armed Forces 3 . On the
15th April 2014 acting President of Ukraine Mr. Turchynov announced the beginning of the antiterrorist
operation in the north of Donetsk region 4 . The Ministry of Foreign Affaires of the Russian Federation,
which supposedly had nothing to do with the militants, responded with lightning speed, issuing a statement
on their support and strong criticism to the Ukrainian authorities 5 .

1

Месяц оккупации. Славянск. Lb.ua. <http://lb.ua/news/2014/05/12/266103_dim_donbassa.html>.
Декларация о независимости Донецкой народной республики. Medialeaks.
<http://medialeaks.ru/statements/deklaraciya-o-nezavisimosti-doneckoj-narodnoj-respubliki>.
3
Указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про
невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності
України» 2014 (Президент України). Офіційне інтернет-представництво Президента України.
<http://www.president.gov.ua/documents/17317.html>.
4
Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи щодо подолання
терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» 2014 (Президент України).
Офіційний вісник Президента України, 14, 3.
5
Заявление МИД России в связи с осложнением ситуации в юго-восточных районах Украины.
Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации.
<http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/F1CC1913E7A5273D44257CBA0019F444>.
2

8

ISSN 2336‐5439

EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 2 Issue 1 2015

Then Russia systematically ignored the statements and demands of the Security Council, which
accused Russia of direct support of "DNR" and "LNR", and fomenting civil war in Ukraine as well as
demanded the cessation of interference in the internal affairs of neighboring countries and the withdrawal of
the Russian troops from the border with Ukraine 1 . Moreover, Russia ignored the agreement aimed at ending
the violence in eastern Ukraine, which was reached on 17 April 2014 after a meeting in the format "Ukraine
– the EU – the US - Russia", which was held in Geneva 2 .
On the 11th of May 2014 with direct support of "observers" from Russia illegal armed groups
arranged "referendums" 3 , during which in almost millionth Donetsk and 500,000th Luhansk only a few
stations were opened where residents and "political tourists" voted with copied bulletins creating so needed
for the Russian authorities illusion of "internal conflict in Ukraine".
On 12May 2014 "LNR" announced "independence from Ukraine", on 14 May 2014 "Parliament of
Donetsk People's Republic" adopted "Constitution of the People's Republic of Donetsk" 4 5 . On May 18
2014 "Constitution of the People's Republic of Luhansk" was adopted 6 (released on the 20th of May).
On 7 April 2014 militants seized the building of the SBU (i.e., Security Services of Ukraine) in
Lugansk with 9 people injured and 60 people taken hostage 7 . Later Slovyansk became the epicenter of
terror in Donetsk region, control over which was set by the militants starting from the 12th of April. Since
then and until the liberation of the city 40 people had been imprisoned, including foreign journalists.
Prisoners were tortured 8 9 .
In May militants captured a number of other cities of Donetsk and Lugansk regions in which they
openly looted, captured, tortured and killed civilians, as confirmed by the Office of the United Nations
High Commissioner on Human Rights 10 , UN Monitoring Mission for Human Rights in Ukraine 11 , OSCE 12 ,
Human Rights Watch 13 , Ministry of Internal Affairs of Ukraine 14 15 16 , and by a number of domestic and

1

Human Rights Watch Daily Brief (15 April 2014). Human Rights Watch.
Женевська заява від 17 квітня 2014 року. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України.
<http://mfa.gov.ua/ua/page/open/id/3787>.
3
Референдум 11 мая в Донецке и Луганске: все события. Корреспондент.net.
<http://korrespondent.net/ukraine/politics/3361134-referendum-11-maia-v-donetske-y-luhanske-vsesobytyia>.
4
Конституция Донецкой Народной Республики от 14 мая 2014 г. <http://worldconstitutions.ru/?p=1094>.
5
Хронология конфликта на юго-востоке Украины. РИА Новости.
<http://rian.com.ua/dossier/20140523/349517514.html>.
6
Конституция Луганской Народной Республики от 18 мая 2013 г. <http://worldconstitutions.ru/?p=1096>.
7
СБУ: в Луганську замінували будівлю та утримують заручників. ВВС Україна.
<http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/04/140408_lugansk_sbu_explosives_dt>.
8
Shuster S. Exclusive: Meet the Pro-Russian Separatists of Eastern Ukraine. Time.
<http://time.com/74405/exclusive-pro-russian-separatists-eastern-ukraine/>.
9
Simon Ostrovsky on His Kidnapping, Detainment, and Release. VICE News.
<https://news.vice.com/article/simon-ostrovsky-on-his-kidnapping-detainment-and-release>.
10
Report on the human rights situation in Ukraine. Office of the United Nations High Commissioner for Human
Rights. <http://www.un.org.ua/images/stories/OHCHR_Report_15_July_Ukraine_FINAL.pdf. – 65 p. – P.
9>.
11
Доклад ООН: Террористы используют города Донбасса как «живые щиты». ZN.UA.
<http://zn.ua/UKRAINE/doklad-oon-terroristy-ispolzuyut-goroda-donbassa-kak-zhivye-schity150545_.html>.
12
Терористи заявляють, що спостерігачі ОБСЄ знаходяться у Сєвєродонецьку як заручники. УНІАН.
<http://www.unian.ua/politics/926576-teroristi-zayavlyayut-scho-sposterigachi-obse-znahodyatsya-useverodonetsku-yak-zaruchniki.html>.
13
Ukraine: Rebel Forces Detain, Torture Civilians. Dire Concern for Safety of Captives. Human Rights Watch
official site. < http://www.hrw.org/es/node/128537>.
14
В Славянске нашли могильник мирных жителей: боевики их пытали, резали, сжигали заживо. ТСН.ua.
<http://ru.tsn.ua/politika/v-slavyanske-nashli-mogilnik-zamuchennyh-terroristami-mirnyh-zhiteley377876.html>.
15
Казимирський С. Допит терориста з ДНР – про вбивства і зґвалтування. Преса України.
<http://uapress.info/uk/news/show/32628>.
16
В Днепропетровске опубликовали списки пленных солдат и мирных жителей из зоны АТО. Cайт
города Днепропетровск. <http://www.056.ua/article/604132>.
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foreign journalists 1 2 3 . Furthermore, militants committed a number of crimes to destroy the infrastructure of
Donetsk and Luhansk regions 4 5 6 .
On 16 May 2014 the Prosecutor General of Ukraine in cooperation with the Security Service of
Ukraine initiated criminal proceedings under Art. 258-3 of the Criminal Code of Ukraine (the "creation of a
terrorist organization") 7 . Deputy Prosecutor General of Ukraine Mr. M.Holomsha said that the two socalled "people's republic" in Donetsk and Luhansk regions are terrorist organizations that have a clear
hierarchy, channels of funding and supply of arms. The goals of these organizations are direct violence,
hostage-taking, committing sabotage, assassinations and intimidation of citizens 8 .
Features provided by the Prosecutor General of Ukraine match with the definition of terrorism
contained in the Law of Ukraine "On Combating Terrorism" (2003) (according to Art. 1 of the Law
terrorism is defined as socially dangerous activity that is conscious, deliberate use of violence by hostagetaking, arson, murder, torture, intimidation and public authorities or any other encroachment on the life or
health of any innocent people or threat of committing criminal acts to achieve criminal purposes) 9 .
It is important that the actions of militants contain all recognized signs of terrorism,i.e., the creation
of the state of general danger (real life in unspecified persons or other protected goods); public nature of
implementation actions; focuse on creation of a state of fear on social level; influence of certain individuals
to meet their requirements 10 .
Indisputably, Militants’ actions are not only defined by the Ukrainian law, but also enshrined in
international treaties and acts of international organizations. Thus, in the Report of the UN Secretary
General (2004) formulated the concept of terrorism as "activities aimed at taking life or causing serious
bodily harm to civilians or non-combatants with the purpose of intimidating the population or compel
public bodies or international organizations to do a certain action or refrain from committing" 11 .
Art. 1 of the Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism in 2001
stated that "terrorism is any act aimed at taking life of any civilian who is not taking part in hostilities in a
situation of armed conflict, or application that person serious bodily injury or substantial damage to certain
material objects, as well as organization, planning such an act of aiding its commitment, incitement to
commit if the purpose of such act, according to its nature or context, is to intimidate the population
violation public safety or enforcement authorities or international organization to do a certain action or
refrain from committing it, and that under the criminal law of the Parties" 12 .
1

В Донецке боевики «ДНР» продолжают грабить и угонять авто. Сегодня.ua.
<http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-donecke-boeviki-dnr-prodolzhayut-grabit-i-ugonyat-avto533222.html>.
2
Заложник ДНР: боевики из Славянска расслаблялись, пытая пленных. Обозреватель.
<http://obozrevatel.com/interview/74362-zalozhnik-dnr-boeviki-iz-slavyanska-rasslablyalis-pyitayaplennyih.htm>.
3
Шевченко В. Заручники угруповання «ЛНР» розповідають про тортури. Радіо «Свобода».
<http://www.radiosvoboda.org/content/article/25409082.html>.
4
Террористы ограбили супермаркет в Донецке на миллион евро. Сегодня.ua.
<http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/terroristy-ograbili-tc-metro-v-donecke-na-million-evro533428.html>.
5
В центре Донецка ограбили отделение одного из крупных банков. Сегодня.ua.
<http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-centre-donecka-grabyat-otdelenie-odnogo-iz-krupnyh-bankov533362.html>.
6
Кобиляцька В. Диверсії на Сході: підрив газопроводів, вибухи на залізниці та пошкодження водогонів.
Тиждень.ua. <http://tyzhden.ua/News/113360>.
7
Кримінальний кодекс України 2001 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 21.
8
Самопроголошені республіки у Донецькій та Луганській областях кваліфіковано як терористичні
організації. Офіційний веб-портал Генеральної прокуратури України.
<http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=138582>.
9
Закон про боротьбу з тероризмом 2003 (Верховна Рада Украъни). Відомості Верховної Ради України,
25, 180.
10
Емельянов, В. (2002). Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое
исследование. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 38.
11
UN Report of the Secretary-General. United Nations official site.
<http://www.un.org/largerfreedom/chap3.htm>.
12
Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism. UNHCR.
<http://www.unhcr.org/refworld/publisher,ASIA,,,49f5d9f92,0.html>.
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Provisions of th Art. 1 of the Agreement on Cooperation of CIS countries in Combating Terrorism
(1999) defines terrorism as "the unlawful punishable act committed to violate public safety, to influence the
decision-making authority, intimidating the population, manifested in the form of violence or threats in its
application to natural or legal persons; destruction (damage) or the threat of destruction (damage) of
property and other material objects, which may entail fatalities; causing significant property damage or any
other socially dangerous consequences; attempt on the life of a statesman or public figure, committed to
stop its state or other political activity or out of revenge for such activity; attacks on foreign state or
international organization employee being under international protection, as well as in offices or vehicles of
persons enjoying international protection; other acts that fall under the concept of terrorism in accordance
with domestic law and other generally accepted international legal instruments aimed at combating
terrorism 1 .
The same applies to international treaties devoted to specific types of terrorist offenses, i.e., the
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Persons Enjoying International Protection,
including Diplomatic Agents (1973) 2 , the European Convention on the Suppression of Terrorism (1977) 3 ,
the International Convention for the Suppression of Hostage-Taking (1979) 4 , the International Convention
for the Suppression of Terrorist Bombings (1997) 5 . Actions of "DNR" and "LNR" are subject to the
elements of the crimes under these acts.
In our opinion, in the context of this study we presume the presence of direct link between "DNR"
and "FSC" with the Russian authorities, which, inter alia, is eloquently illustrated by the following facts:
- An appointment of leaders of these organizations among the staff officers of the Russian Secret
Services (I.Hirkin, O.Boroday, V.Antyufyeyev and others);
- Supply of militants by the Russian Federation of a large number of weapons, including heavy
weapons 6 ;
- Financing by the Russian authorities of "armed forces" in "DNR" and "LNR" 7 ;
- Training of militants in Russia, as stated one of the leaders of "DNR" O.Zaharchenko 8 ;
- Providing militants with "green corridors" on the border of Ukraine;
- The Security Service of Ukraine intercepted telephone conversations of militants leaders with their
"curators" in the FSB and GRU Russia (i.e., the Russian Secret Services);
- The opening of a number of "DNR" and "LNR" "missions" in Russia, governed by the Russian
authorities 9 ;
1

Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с
терроризмом (Минск, 4 июня 1999 года). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/997_519>.
2
Convention on the prevention and punishment of crimes against internationally protected persons, including
diplomatic agents (with resolution 3166 (XXVIII) of the General Assembly of the United Nations) (adopted
by the General Assembly of the United Nations, at New York, on 14 December 1973, No. 15410). United
Nations Treaty Series (1984). (Vol. 1035). New York, 167.
3
European Convention on the Suppression of Terrorism (Strasbourg, 27.01.1977). Council of Europe official
site. <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/090.htm>.
4
International Convention against the taking of hostages (adopted by the General Assembly of the United
Nations on 17 December 1979. No 21931). United Nations Treaty Series (1983). (Vol. 1316), 205-211.
5
International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (New York, 15 December 1997, No.
37517). United Nations Treaty Series (2003). (Vol. 2149), 256-336.
6
Ідеолог сепаратистів: Росія постачає «ДНР» сучасною бронетехнікою.
<http://www.hromadske.tv/society/boioviki----dnr----zhaliyutsya-shcho-rosiya-pogano/>.
7
Луганські терористи подякували російським комуністам за підтримку. Еспресо.tv.
<http://espreso.tv/news/2014/06/25/luhanski_terorysty_podyakuvaly_rosiyskym_komunistam_za_pidtrymku
>.
8
Премьер ДНР заявил о пополнении в 1200 бойцов, проходивших обучение в России. МК.
<http://www.mk.ru/politics/2014/08/16/premer-dnr-zayavil-o-popolnenii-v-1200-boycov-prokhodivshikhobuchenie-v-rossii.html>.
9
СБ Украины публикует перехват «разговора диверсантов». Русская служба ВВС. <http://www.bbc.co.
uk/russian/international/2014/04/140414_ukraine_intelligence_recording>; Александров Д. Милонова
назначили представителем ДНР в Петербурге. Слон. <http://slon.ru/fast/russia/milonova-naznachilipredstavitelem-dnr-v-peterburge-1107406.xhtml>; Представительство ДНР начинает работу в Москве.
Коммерсант. <http://www.kommersant.ru/doc/2494460>; Макаренко В. В Ростове-на-Дону создано
представительство Донецкой Народной Республики. Новая газета. <http://www.novayagazeta.ru/
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- Meetings with representatives of the terrorist leaders with Putin's entourage 1 ;
- Recognition of the "DNR" as independent state by Russia (27 June2014) as RF power controlled
South Ossetia 2 ;
- Direct and repeated cursory acknowledgment of Putin’s impact on separatists in Ukraine 3 4 .
However, it is not only about leadership, but also about long-term support by the Russian Federation
of terrorist groups of "DNR" and "LNR" who had at some point (and this time it was after Yanukovych
fleeing to Russia on 22 February 2014) to maintain active actions aimed at seizing power in Eastern
Ukraine. This is evidenced by a number of facts:
1.
Plans to split Ukraine were made public by the Russian Federal Security Service nationalist
movements, from the time of Maidan 2004 in order to promote the spread of anti-Ukrainian literature (the
plot of a number of books was the coming war in Ukraine), TV shows and feature films, maps showing the
desired boundaries; moreover, even the symbology of new "units" was developed ("DNR" flag appeared in
2008) 5 ; history of the south-eastern regions of Ukraine was falsified, e.g., the duration of the DonetskKrivorozhskaya republic (1917-1918) 6 ; finally, the chairman of the Ukrainian branch was known for his
anti-Ukrainian activities at the Institute of CIS;
2.
Informal association "DNR" was founded in 2006 and proclaimed the aim of decay of
Ukraine; it also took part in the meetings in the Russian Federation; pro-Kremlin youth congresses at Lake
Seliger in 2012 - 2013 7 . Moreover, one of the leaders of the "DNR" A.Purhin back in 2005 registered an
NGO and promoted the idea of granting special status to the eastern regions of Ukraine as well as the
formation of the successor of the Donetsk-Krivoy Rog Soviet Republic in 1918 – which was to be the
Donetsk People's Republic. In 2006 there was a public poll interviewing residents of Donetsk on this 8 .
3.
In March 2014 in the "Internet" network there was a professionally filmed video of
"activists" that threatened armed insurrection in the Donbas, this time in Donetsk and Luhansk there was a
significant number of unknowns to the People that once were able to organize riots (such as "People's
governor" of the Donetsk region P.Hubaryev), contributions to which took a significant amount of "political
tourists" from Russia 9 ; moreover, hundreds of previously unknown flags of "DNR" and "LNR" started to
apear;
4.
Simultaneous actions that began on 6 April 2014 10 took place in several cities of Donetsk
and Lugansk regions to seize government buildings and, according to the Security Service of Ukraine, were

news/1682739.html>.
Пушилин остается в Москве для консультаций по развитию ДНР. РИА Новости.
<http://ria.ru/world/20140617/1012325296.html>.
2
Указ о признании Донецкой Народной Республики 2014 (Президент Республики Южная Осетия).
Официальный сайт. <http://presidentruo.org/?p=9295>.
3
Глава МИД Франции: Олланд говорил с Путиным о перемирии на Украине. Deutsche Welle.
<http://dw.de/p/1CDj6>.
4
Президент России Владимир Путин обратился к ополчению Новороссии. Официальный сайт
Президента России. <http://www.kremlin.ru/news/46506>.
5
«Черно-красно-синий — самый сильный». Откуда взялся флаг Донецкой «республики» и кто его
производит. Дождь.
<http://tvrain.ru/articles/cherno_krasno_sinij_samyj_silnyj_otkuda_vzjalsja_flag_donetskoj_respubliki_i_kto
_ego_proizvodit-367670/>.
6
Корнилов, В. (2011). Донецко-Криворожская Советская Республика: Расстрелянная мечта. Харьков:
Фолио.
7
Так кто готовил «ДНР» до Майдана?. Интернет-газета Свободной России.
<http://www.kasparov.ru/material.php?id=53E9B3DAA3AA5>.
8
Сборщикова В. Кто есть кто в «Донецкой народной республике». Комсомольская правда в Украине.
<http://kp.ua/politics/453348-kto-est-kto-v-donetskoi-narodnoi-respublyke>.
9
У нагнітанні ситуації на сході України винні «політичні туристи» з Росії – Кличко. Сегодня.ua.
<http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/v-nagnetanii-situacii-na-vostoke-ukrainy-vinovaty-politicheskieturisty-iz-rossii-klichko-514300.html>; Драчук С. Україна суворіше береться за «політичних туристів» із
Росії. Радіо «Свобода». <http://www.radiosvoboda.org/content/article/25353510.html>; МЗС попередило
«туристів Путіна» на сході України про сувору відповідь української влади. Тиждень.ua.
<http://tyzhden.ua/News/106951>;
10
Новий виток сепаратизму на Сході: захоплені ОДА й СБУ, сутички й постраждалі. Тиждень.ua.
<http://tyzhden.ua/News/106908>.
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coordinated by the Russian special services 1 ;
5.
Mass accreditation of broadcasters of the Russian state media in Donetsk, Luhansk,
Kharkiv, Odessa, starting from the end of February 2014 2 ;
6.
Using the same technology meetings for the "reunification with Russia," and the election of
" Mayors of people ", "referendum", which were used during the annexation of Crimea by the Russian
Federation. Recall that Putin acknowledged Russia's military participation in the force capture of the
peninsula 3 .
Obviously, the activity of the Russian Federation as to the organization and management of "DNR"
and "LNR" requires adequate international legal qualifications. Despite the presence of a number of
international instruments in the fight against terrorism, the enforceable concept of state terrorism was only
adopted at the Conference on Terrorism "Geneva Declaration on Terrorism" (1987). The Declaration
defines as a state terrorism the following:
a)
the practice of the police state against its citizens: tracking, acceleration assembly, control
the news, beatings, torture, false arrests, mass arrests, false accusations, show trials, murder;
b)
delivery of the state the nuclear weapons on the territory of other states, their territorial
waters or in international waters;
c)
military maneuvers and training held near the borders of another country and threaten its
independence and territorial integrity;
d)
attack with the armed forces of the state targets, which poses a threat to civilians living in
another state;
e)
the creation and support of armed groups of mercenaries to destroy the sovereignty of
another state;
f)
murder and attempted murder of statesmen of other states or national liberation movements
directed by the state, regardless of whether they blow through military, special operations or recruitment
agents;
g)
secret intelligence operations or other governmental force to destabilize or submission of
another State, the national liberation movement or international peace movement;
h)
disinformation campaign aimed at destabilizing other states;
i) the sale of arms supporting the continuation of regional wars and conflicts holds a political
decision;
j) the abolition of civil liberties, the constitution and laws under the pretext of combating terrorism;
k)
development, testing and deployment of nuclear weapons and space, which increases the
likelihood of genocide and ecocide that condemns the continuing poverty of the poor and humanity in
constant fear 4 .
It is known that for many years the Russian Federation in its domestic policy has applied the power
practice of a police state against its citizens, and limited civil rights and freedoms under the pretext of
combating terrorism. In 2014 the Russian Federation commits these acts of state terrorism against our
country as military maneuvers and training were held near the borders of Ukraine and threatened its
independence and territorial integrity; moreover Russian actions entailed creation and support of armed
groups of mercenaries to destroy the sovereignty of our country; secret intelligence operations or other
governmental force aimed at destabilization or subordination Ukraine; disinformation campaign aimed at
destabilizing the Ukrainian state. On 30 June 2014 Air Force Gen. Philip M. Breedlove, NATO’s supreme
allied commander for Europe and commander of U.S. European Command admitted that "Russia not only
provides financial and material support to terrorists, but it also uses against Ukraine killers mercenaries at a

1

ГРУ Славянск 14.04.14. Канал Youtube Служби безпеки України.
<https://www.youtube.com/watch?v=xVDx-TqeWj4>.
2
ДНР готовилась с 2006 г.: 11 выводов украинских экспертов. Биржевой лидер. <http://www.profiforex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008221520.html>.
3
Путин: Наши военные «встали за спиной» самообороны Крыма. Русская служба ВВС.
<http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2014/04/140417_putin_phone_line>.
4
UN Declaration (adopted by the International Conference on the Question of Terrorism, held at Geneva from
19 to 21 March 1987). UN General Assembly official site.
<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2F42%2F307&Submit=Search&Lang=E>.
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time when regular Russian forces facilitate the movement of militants equipment and finances across the
border of Ukraine" 1 .
World experience against states that sponsor terrorism demonstrates the key role of the United States,
which has considerable experience of legal regulations and powerful mechanisms of action in this area.
Under the US law, there is a list of states determined by the US Secretary of State the governments of
which systematically support acts of international terrorism 2 as defined in the provisions of the three laws:
the Law "On export control" (Article 6 (J)), the Law "Export control Arms "(Article 40) 3 and the Law" On
Foreign Aid "(section 620A) 4 .
Under section 2656f (d) of Title 22 of the Code of the United States: 1) "international terrorism"
means terrorism, which involved citizens of more than one state or the relevant acts committed in more than
one State; 2) "terrorism" means premeditated, politically motivated violence against non-military targets
multinational groups or clandestine agents; and 3) "terrorist group" means any group engaged in
international terrorism 5 .
The sanctions that the US imposed on state sponsors of terrorism include:
a) prohibition of sales of goods of a military nature;
b) the establishment of stricter export control of dual use, providing in particular notification
Congress 30 days prior to surgery for goods or services that can enhance the military capabilities of the
State or ability to support terrorism;
c) prohibition of economic aid;
d) imposing various financial and other constraints, including: reliance on the relevant authorities to
act against the US commitment to provide state-sponsor of terrorism loans from the World Bank and other
international financial institutions; restriction of diplomatic immunities to families of victims of terrorism
could file a civil suit in US courts; refusal to companies and individuals of tax exemptions on income
received in the state sponsor of terrorism; denial of duty-free regime for goods imported into the United
States from such countries; giving authorities powers to ban any citizens of the United States to engage in
financial transactions with the government of the state sponsors of terrorism without the license of the
Ministry of Finance; prohibition to the Ministry of Defence to conclude agreements exceeding USD
100,000 with companies of such states 6 .
All signs of international terrorism actions are inherent to militants in Donetsk and Luhansk regions 7 .
On 13 Aprial 2014 the US Ambassador to Ukraine Mr.G. Pyatt showed understanding of the role of the
United States Code of terrorists stating that "militants in eastern Ukraine are equipped with Russian
weapons and are wearing the same uniforms as the Russian troops that had previously invaded Crimea" 8 .
Later on other US officials made similar statements.
Currently in the US list of states - sponsors of terrorism are Cuba, Iran, Sudan and Syria 9 . However,
if we compare the activity of these states in the reports of the US State Department in recent years, with the
activities of the Russian Federation to support the "DNR" and "LNR", it appears that the efforts of the
Russian Federation to promote terrorism, which led to a number of terrorist acts in Donetsk and Lugansk
regions since April 2014, is more active than the actions taken by states sponsor of terrorism, recognized by

1

Roulo C. Breedlove: Russian Actions Bring Europe to Decisive Point. US Department of Defence official site.
<http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=122576>.
2
State Sponsors of Terrorism. The U.S. Department of State. <http://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm>.
3
Overview of U.S. Export Control System. The U.S. Department of State.
<http://www.state.gov/strategictrade/overview/>.
4
The Foreign Assistance Act of 1961, as amended. USAID. <http://www.usaid.gov/ads/policy/faa>.
5
Chapter 7. Legislative Requirements and Key Terms. Country Reports on Terrorism 2013. The U.S.
Department of State official site. <http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2013/224830.htm>.
6
Country Reports on Terrorism 2013. Executive Summary (2014). The U.S. Department of State, 19-23.
7
Motyl A. Putin’s Russia as a State Sponsor of Terrorism. World Affairs Blog.
<http://www.worldaffairsjournal.org/index.php?q=blog/alexander-j-motyl/putin%E2%80%99s-russia-statesponsor-terrorism&utm_source=World+Affairs+Newsletter&utm_campaign=0a9f25b377April_14_2014_WNN&utm_medium=email&utm_term=0_f83b38c5c7-0a9f25b377-294555953>.
8
Finley J.C. U.S. would react immediately if Russia invaded Ukraine, says American ambassador. UPI.
<http://www.upi.com/Top_News/World-News/2014/04/29/US-would-react-immediately-if-Russia-invadedUkraine-says-American-ambassador/5121398797463/>.
9
Country Reports on Terrorism 2013. Executive Summary (2014). The U.S. Department of State, 19-23.
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the US, in recent years. Accordingly, there is every reason to include Russia in such list with all respective
consequences.
The European Union also recognizes individuals as terrorists and organizations as terrorist. The EU
qualifies terrorism as "internationally condemned act committed by an individual or a group against one or
more countries, their institutions or citizens, to intimidate and fundamental change or destroy the political,
economic or social structures of the state" 1 . The EU Council Framework Decision on Combating Terrorism
2002 2 provides for the definition of terrorist offenses through the introduction of two elements: the
objective, which involves committing serious criminal offenses (murder, bodily injuries, hostage-taking,
making weapons, acts of terrorism or the threat of any which of the above actions, etc.) and subjective (acts
considered to be terrorist offenses when committed with the aim of seriously intimidating the population, to
force the government or an international organization to perform or abstain from performing any act, or
seriously destabilizing or destroying the fundamental political, constitutional, economic or social structures
of States or international organizations) 3 .
Analysis of the actions of militants in the territory of Donbass suggests the compliance of their
actions with specified characteristics. In accordance with the Council Decision 2009/1004/CFSP of 22
December 2009 concerning the update of the list of persons, groups and entities covered by the Common
Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism of 27 December
2001 4 5 as terrorists are charged 25 people, to terrorist organizations belong 29 organizations (among them Al-Qaeda, Hamas, Kurdystan Workers' Party, the Liberation Tigers of Tamil Eelam, Revolutionary Armed
forces of Colombia). So far the EU has not formally announced the possibility of recognition "DNR" and
"LNR" as terrorist organizations, but occasionally there is information about the likelihood of such a move.
Thus, we should realize that a great obstacle is the unwillingness to aggravate relations with Russia is
typical for many leaders of the European countries.
One more possible way to influence the Russian Federation, which can be used by Ukraine, is the
institution of proceedings in the International Court of Justice against the Russian Federation for the
violation of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. According to
para. 1 of Art. 34 of this Convention, to which both Ukraine 6 and Russia 7 are parties, any dispute between
two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention, which can not be
settled through negotiation within a reasonable period of time, at the request of one of the States Parties
shall be resolved via arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the States
Parties are unable to agree on the organization, anyone of those States Parties may refer the dispute to the
International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court 8 .
In para. 2 of Art. 34 provides that each State may upon signing, ratifying, accepting, approving or
acceding to this Convention declare that it does not consider itself bound by para. 1. The other States
Parties shall not be bound by para. 1 with respect to any State Party which has made such a reservation.
Neither Ukraine nor Russia did such reservation. A similar case can be initiated with respect to Russian
violations of the provisions of other conventions, disputes concerning the interpretation or application of
1

Луппов, И.Ф. (2009). Противодействие терроризму в условиях развитой демократии: автореф. дисс.
… док. полит. наук: 23.00.04. Санкт-Петербург.
2
Council Framework Decision 2002/475/JHA of 13 June 2002 on combating terrorism. Official Journal of the
European Communities. L 164. (Vol. 45), 3-7.
3
Council Framework Decision 2002/475/JHA of 13 June 2002 on combating terrorism. Summaries of EU
legislation.
<http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/l33168_en.htm>.
4
Council Decision 2009/1004/CFSP of 22 December 2009 updating the list of persons, groups and entities
subject to Articles 2, 3 and 4 of Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to
combat terrorism. Official Journal of the European Union. L 346/58.
5
Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism. Official
Journal of the European Communities. L 344/93.
6
Закон про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму 2002
(Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 43, 316.
7
Федеральный закон о ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием
терроризма 2002 (ГД ФС РФ). Президент России. Официальное интернет-представительство.
<http://document.kremlin.ru/page.aspx?1036825>.
8
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (with annex). New York, 9
December 1999, No. 38349. United Nations Treaty Series (2004). (Vol. 2178). New York, 197-292.
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which in accordance with the relevant rules of treaty shall be submitted to the IPU Council. It is obvious
that such actions cannot stop terrorist activities of Russia against our country. However, they are important
to justify the legal position of our country, as well as a means of possible pressure.
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<http://mfa.gov.ua/ua/page/open/id/3787>.
76. Іdeolog separatistіv: Rosіja postachaje «DNR» suchasnoju bronetekhnіkoju.
<http://www.hromadske.tv/society/boioviki----dnr----zhaliyutsya-shcho-rosiya-pogano/>.
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THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY
RESOLUTION 68/262 IN THE CONTEXT OF GENERAL
INTERNATIONAL LAW *
On 27 March 2014, the United Nations General Assembly adopted resolution 68/262, entitled
"Territorial integrity of Ukraine". Concise and carefully phrased as it is, the resolution may be
used as a basis for Ukraine's legal action for the restoration and protection of its territorial
integrity, whereby the resolution's operational provisions are to be interpreted in the context of
general international law, which provides remedies to States victimised by unlawful threats or
uses of force. This article offers a detailed analysis of resolution 68/262 and makes practical
recommendations, in particular, from the perspective of the responsibility of States for
internationally wrongful acts. It also uses the example of the situation in Ukraine to introduce
the novel notion of “patriacide”. It is suggested in conclusion that the adoption of resolution
68/262 may give rise to the emergence of new rules of international law.
Key words: United Nations, UN General Assembly Resolution, General International Law,
annexation of Crimea
1. Introduction
For sure, the annexation of Crimea by the Russian Federation in March 2014 is among the gravest
challenges to contemporary international law. While working on my recent monograph on the crime of
aggression 1 , I – as many others – could not imagine that a permanent Member of the UN Security Council,
which had been consistently opposing, for example, the US-led invasions in Iraq and Libya, would soon
itself commit an act of aggression against a friendly and ostensibly "brotherly" nation. Now that this has
happened, a number of issues arise for the theory and practice of international law, which – regrettably,
once more – manifested its weakness in the face of a use of force by a great power. Challenging as it was,
this use of force calls for suitable remedies – and for a strengthening of international law, so that this law
might, in the future, more adequately protect nations against similar abuses.
On 27 March 2014, the UN General Assembly adopted resolution 68/262, entitled "Territorial
integrity of Ukraine" 2 , which, inter alia, calls upon "all States to desist and refrain from actions aimed at
the partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of Ukraine, including any
attempts to modify Ukraine’s borders through the threat or use of force or other unlawful means" (cf. para 1
and infra 3.3). It appears useful to analyse this resolution – paragraph by paragraph – in the context of
general international law, with a view to "deciphering" relevant binding rules of international law, which
are "hidden" behind the resolution's subtly phrased paragraphs, and to suggesting substantive measures,
which could be used by Ukraine in pursuance of its legitimate interests – above all, for the restoration and
protection of its territorial integrity.
2. The Status of Resolution 68/262 under International Law
According to a general view, acts issued by the General Assembly are not legally binding, subject to
provisions of the UN Charter governing the Assembly's "internal" relations with other main organs of the
United Nations 3 . Under Article 10, the General Assembly is entitled to "discuss any questions or any
*

The author is grateful to Prof. Dr. Zhenis Kembayev, Dean of the KIMEP School of Law for useful comments
on an early draft of this article.
1
See generally Sayapin, S. (2014). The Crime of Aggression in International Criminal Law: Historical
Development, Comparative Analysis and Present State. T. M. C. Asser Press / Springer.
2
For a full text of the resolution, see: Territorial integrity of Ukraine (Resolution adopted by the General
Assembly on 27 March 2014). <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/262>.
(2014, December, 1).
3
See Bleicher, S. (1969). The Legal Significance of Re-Citation of General Assembly Resolutions. 63 AJIL, 444
– 478, at 445. See also Liang, Y.-L. (1946)The General Assembly and the Progressive Development and
Codification of International Law. 42 AJIL, 66 – 97.
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matters within the scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs
provided for in the present Charter, and [… to] make recommendations to the Members of the United
Nations or to the Security Council or to both on any such questions or matters" (emphasis added). However,
it would be too simplistic to conclude that the General Assembly resolutions have no legal force
whatsoever. They may reflect specific rules of pre-existing customary or treaty-based international law, or
may themselves give rise to subsequent developments in "hard" international law 1 . In the first case, the
resolutions do not purport to alter the mandatory rules of international law they reproduce but simply serve
the purpose of applying the existing rules to a specific situation 2 . According to S. Bleicher, such resolutions
"settle legal disputes" and "have a legal significance independent of any formal lawmaking power given by
the Charter" 3 . In the second case, the provisions of a given resolution constitute an "intermediate" condition
in the crystallisation of relevant rules of international law and point to a likely direction in the development
of such rules 4 . Obviously, resolution 68/262 belongs to the first group, for it restates well-established
binding rules of international law – such as those embodied in Article 2 of the UN Charter (cf. infra 3.2). It
is therefore submitted that, by virtue of the binding legal force of pre-existing rules of international law
embodied or referred to in resolution 68/262, the resolution itself should be regarded – at least, in a
considerable part – as having a binding legal force.
Notably, by having adopted resolution 68/262, the General Assembly continued its earlier
progressive practice of challenging the Security Council where the latter was unable or unwilling to
maintain international peace and security 5 . In accordance with Article 24(1) of the UN Charter, the Security
Council bears the "primary responsibility for the maintenance of international peace and security". Yet, the
Council's competence in the area, although "primary", is by no means "exclusive", and among the main
bodies of the United Nations, especially the General Assembly and the International Court of Justice have
been increasingly active in considering matters related to the use of force 6 . Since February 2014, the
Security Council proved to be – as it was, more than once, in the past 7 – utterly unable to perform its key
function with respect to the Ukraine crisis 8 , because one of the Council's permanent Members had a direct
interest in the outcome of the dispute in question. Hence, the General Assembly was fully entitled to
consider the situation in Ukraine in accordance with the first sentence of Article 11(2) of the UN Charter,

1

See Malanczuk, P. (1997). Akehurst´s Modern Introduction to International Law. 7th revised edition, 54 – 55;
Shaw, M. (2008). International Law, 6th edition. Cambridge University Press, 115.
2
See Bleicher, S. (1969). The Legal Significance of Re-Citation of General Assembly Resolutions. 63 AJIL,
447: "If […] a resolution declares a rule to be pre-existing law and attributes it to a recognized source of
international law, a foundation has been established for reliance upon that resolution as a limitation on the
freedom of action of at least those who voted for it. A nation's vote for such a resolution is in effect a public
statement of adherence to the legal principles embodied in the resolution". On the other hand, if a provision in
a General Assembly resolution indeed reproduces a binding rule of (conventional or customary) international
law, it is up to States voting against a given resolution or abstaining from voting to justify their negative or
neutral attitude with respect to a valid rule of "pre-existing law [contained in] a recognized source of
international law". Whereas States' evolving attitudes with respect to customary rules of international law
may indeed change those rules over time, non-compliance with conventional rules – especially, with
provisions of the UN Charter – must be more difficult to justify.
3
See Bleicher, S. (1969). The Legal Significance of Re-Citation of General Assembly Resolutions. 63 AJIL,
445.
4
See Malanczuk, P. (1997). Akehurst´s Modern Introduction to International Law. 7th revised edition, 54 – 55;
Shaw, M. (2008). International Law, 6th edition. Cambridge University Press, 115.
5
See Sayapin, S. (2014). The Crime of Aggression in International Criminal Law: Historical Development,
Comparative Analysis and Present State. T. M. C. Asser Press / Springer, 122 – 124.
6
See Sayapin, S. (2014). The Crime of Aggression in International Criminal Law: Historical Development,
Comparative Analysis and Present State. T. M. C. Asser Press / Springer, 49 – 53. See also Gray, C. (2003).
The Use and Abuse of the International Court of Justice: Cases concerning the Use of Force after Nicaragua.
14 EJIL, 867 – 905; Gross, L. (1972). Review of the Role of the International Court of Justice. 66 AJIL, 479 –
490.
7
See Sayapin, S. (2014). The Crime of Aggression in International Criminal Law: Historical Development,
Comparative Analysis and Present State. T. M. C. Asser Press / Springer, 48 – 49. See also Falk, R. (2003).
What Future for the UN System of War Prevention. 97 AJIL, 590 – 598; Shaw, M. (2008). International Law,
6th edition. Cambridge University Press, 1209.
8
See Reisman, W.M. (1980). The Legal Effect of Vetoed Resolutions. 74 AJIL, 904 – 907.
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and the adoption of resolution 68/262 in no way contravened the Charter's rules delimitating the respective
powers of the General Assembly and the Security Council.
Now, in order to enforce resolution 68/262, Ukraine should take measures offered by international
law with respect to each preambular and operative paragraph of the resolution, unilaterally or in
cooperation with friendly States. As will be shown below, these measures will chiefly derive from rules
governing compliance with treaties, the responsibility of States for internationally wrongful acts and respect
for human rights. It will be shown, on the other hand, that international – and national – criminal law
governing individual criminal responsibility for the crime of aggression shall not be applicable, for
technical reasons, and Ukraine might consider introducing according amendments in its Criminal Code and
other relevant legislative acts, with a view to ensuring a better protection in the future. More detailed
recommendations regarding the implementation of the resolution's specific provisions are offered below.
3. The Legal Significance of the Preambular Provisions of Resolution 68/262
The preambular provisions of resolution 68/262 have quite solid implications in terms of binding
international law, because they refer to a number of pre-existing conventional sources, including several
provisions of the Charter of the United Nations, which have been breached in the course of the crisis. Also,
the preambular paragraphs serve as a basis for the resolution's operative paragraphs, and the latter should be
interpreted in their context 1 .
3.1. 1st preambular paragraph: "Reaffirming the paramount importance of the Charter of the
United Nations in the promotion of the rule of law among nations"
All Members of the United Nations are bound by its Charter as a matter of superior conventional
law 2 . According to some authors, the United Nations law binds even upon a few States, which are not
Members of the United Nations, due to its virtual universality 3 . Thus, in any interpretation of either
Ukraine's or the Russian Federation's respective obligations under the UN Charter and other conventional
source of international law, precedence must consistently be accorded to the Charter. We shall follow this
approach throughout this article, and it is advisable that Ukraine, in taking any legal action on the basis of
resolution 68/262, rely consistently upon relevant provisions of the UN Charter and its status as a founding
Member of the United Nations.
3.2. 2nd preambular paragraph: "Recalling the obligations of all States under Article 2 of the
Charter to refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial
integrity or political independence of any State, and to settle their international disputes by peaceful
means"
The rules referred to here are two of the Principles of the United Nations reflected, respectively, in
Articles 2(4) and 2(3) of the Charter. In addition to their superior status as conventional international law
(cf. supra 3.1), in particular, the prohibition of the threat or use of force was also recognised to constitute a
customary rule 4 and even a peremptory norm of general international law 5 . The International Law
Commission's Commentary on the 2001 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful
1

For reasons of space, this article considers only the first five preambular paragraphs of the resolution, because
the subject matter of the sixth and seventh preambular paragraphs overlap, to a large extent, with the content
of the fourth and fifth preambular paragraphs as well as with the fifth operative paragraph of the resolution.
2
See UN Charter, Article 103: “In the event of a conflict between the obligations of the Members of the United
Nations under the present Charter and their obligations under any other international agreement, their
obligations under the present Charter shall prevail”.
3
See Malanczuk, P. (1997). Akehurst´s Modern Introduction to International Law. 7th revised edition, 309;
Sayapin, S. (2014). The Crime of Aggression in International Criminal Law: Historical Development,
Comparative Analysis and Present State. T. M. C. Asser Press / Springer, 84 – 90.
4
See Malanczuk, P. (1997). Akehurst´s Modern Introduction to International Law. 7th revised edition, 309;
Shaw, M. (2008). International Law, 6th edition. Cambridge University Press, 1123; Franck, T.M. (1970).
Who Killed Article 2(4)? or: Changing Norms Governing the Use of Force by States. 64 AJIL, 809 – 837;
Henkin, L. (1971). The Reports of the Death of Article 2(4) Are Greatly Exaggerated. 65 AJIL, 544 – 548;
Kunz, J.L. (1953). “The Nature of Customary International Law. 47 AJIL, 662 – 669.
5
See Sayapin, S. (2014). The Crime of Aggression in International Criminal Law: Historical Development,
Comparative Analysis and Present State. T. M. C. Asser Press / Springer, 91 – 104. See also Schwelb, E.
(1967). Some Aspects of International Jus Cogens as Formulated by the International Law Commission. 61
AJIL, 946 – 975; Scobbie, I. (2002). The Invocation of Responsibility for the Breach of “Obligations under
Peremptory Norms of General International Law. 13 EJIL, 1201 – 1220; Verdross, A. (1966). Jus
Dispositivum and Jus Cogens in International Law. 60 AJIL, 55 – 63.
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Acts defines peremptory norms of general international law (jus cogens), by reference to Articles 53 and 64
of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, as "substantive norms of a fundamental character,
such that no derogation from them is permitted even by treaty"1 , and mentions the prohibition of aggression
– that is, of the use of force by a State against another State in manifest violation of international law – as
the foremost example of such norms 2 . Naturally, serious breaches of obligations under peremptory norms
of general international law entail graver consequences than "ordinary" internationally wrongful acts 3 .
Under Article 41 of the 2001 Articles, such consequences include, in particular, the following:
- States shall cooperate to bring to an end through lawful means any serious breach within
the meaning of article 40 (Article 41(1)) 4 ;
- No State shall recognize as lawful a situation created by a serious breach within the
meaning of article 40, nor render aid or assistance in maintaining that situation (Article 41(2)) 5 .
With respect to Article 41(1), the International Law Commission commented as follows (emphasis
added) 6 :
[…] States are under a positive duty to cooperate in order to bring to an end serious breaches […]
Because of the diversity of circumstances which could possibly be involved, the provision does not prescribe
in detail what form this cooperation should take. Cooperation could be organized in the framework of a
competent international organization, in particular the United Nations. However, paragraph 1 also envisages
the possibility of non-institutionalized cooperation.
[Paragraph 1 does not] prescribe what measures States should take in order to bring to an end serious
breaches […] Such cooperation must be through lawful means, the choice of which will depend on the
circumstances of the given situation. It is, however, made clear that the obligation to cooperate applies to
States whether or not they are individually affected by the serious breach […]

In turn, with respect to Article 41(2), the International Law Commission explained that the obligation
not to recognise as lawful a situation created by a serious breach of a peremptory norm of general
international law had a collective and an individual dimension 7 . In turn, the obligation not to render aid or
assist in maintaining an unlawful situation
[…] goes beyond the provisions dealing with aid or assistance in the commission of an internationally
wrongful act […] It extends beyond the commission of the serious breach itself to the maintenance of the
situation created by that breach, and it applies whether or not the breach itself is a continuing one […] 8 .

As follows from a careful reading of resolution 68/262, an overwhelming majority of the UN
Members was of the view that both consequences provided for in Article 41 of the 2001 Articles on State
Responsibility were applicable to the situation in Crimea. More precisely, paragraphs 1 – 4 of resolution
68/262 encompass various aspects of cooperation among the UN Members, with a view to maintaining the
national unity and territorial integrity of Ukraine, whereas paragraphs 5 and 6 pertain to the non-recognition
of any alteration of the status of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol. Although
resolution 68/262 does not mention the 2001 Articles on State Responsibility, a systemic analysis of the
former's provisions allows relating them to Article 41 of the 2001 Articles and suggesting that Ukraine
should indeed rely upon resolution 68/262 in conjunction with the 2001 Articles.
1

See generally Crawford, J. (1999). Revisiting the Draft Articles on State Responsibility. 10 EJIL, 435 – 460.
See Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with commentaries. Yearbook
of the International Law Commission (2001), volume II (Part Two), 112.
2
See Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with commentaries. Yearbook
of the International Law Commission (2001), volume II (Part Two), 127.
3
See Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with commentaries. Yearbook
of the International Law Commission (2001), volume II (Part Two), Chapter III (“Serious breaches of
obligations under peremptory norms of general international law”). See also Tams, C.J. (2002). Do Serious
Breaches Give Rise to Any Specific Obligations of the Responsible State. 13 EJIL, 1161 – 1180.
4
See Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with commentaries. Yearbook
of the International Law Commission (2001), volume II (Part Two), 113.
5
Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with commentaries. Yearbook of
the International Law Commission (2001), volume II (Part Two), 114.
6
Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with commentaries. Yearbook of
the International Law Commission (2001), volume II (Part Two).
7
Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with commentaries. Yearbook of
the International Law Commission (2001), volume II (Part Two).
8
Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with commentaries. Yearbook of
the International Law Commission (2001), volume II (Part Two), 115.
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3.3. 3rd preambular paragraph: "Recalling also its resolution 2625 (XXV) of 24 October 1970
[…] and reaffirming the principles contained therein that the territory of a State shall not be the object
of acquisition by another State resulting from the threat or use of force, and that any attempt aimed at
the partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of a State or country or at its
political independence is incompatible with the purposes and principles of the Charter"
The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation
among States in accordance with the Charter of the United Nations, which was annexed to the General
Assembly resolution 2625 (XXV) of 24 October 1970 1 , is widely recognised as a key source of
international law codifying this law's principles with a view to "secure[ing] their more effective application
within the international community" (cf. the penultimate preambular paragraph of the Declaration). In a
sense, the Declaration is the General Assembly's official interpretation of Article 2 of the UN Charter. In
particular, the Russian Federation was consistent in relying upon this resolution in various fora, and direct
references thereto in resolution 68/262 are useful.
The first part of the 3rd preambular paragraph of resolution 68/262 ("[…] the territory of a State shall
not be the object of acquisition by another State resulting from the threat or use of force […]") is a verbatim
quote from the second sentence of the 10th paragraph of the 1970 Declaration's section on the Principle of
the prohibition of the threat or use of force. The very fact that this principle was placed in the Declaration
before all others – in contrast to Article 2 of the UN Charter where the principle is dealt with in the fourth
paragraph – testifies to an increased recognition of its paramount importance within the international
community by 1970. It was noted above (at 3.2) that this principle had acquired the character of jus cogens,
and serious breaches thereof entail implications not only for violator States but also for States that are not
individually affected by such breaches.
In turn, the second part of the 3rd preambular paragraph of resolution 68/262 ("[…] any attempt
aimed at the partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of a State or country or at
its political independence is incompatible with the purposes and principles of the Charter") was "borrowed"
from the 16th preambular paragraph of the 1970 Declaration. This provision does not, technically, interpret
any of the principles of international law dealt with in the Declaration but, as one of the Preamble, relates to
those principles as a whole. Yet again, this provision mentions explicitly two of the core values protected
by the UN Charter – the territorial integrity and political independence of a State 2 . These values are
expressly protected by the Charter's Article 2(4), along with those associated with the Purposes of the
United Nations (cf. Article 1 of the UN Charter), – and thus, another essential link between resolution
68/262 and Article 2(4) of the Charter is established. Hence, whenever referring to the 3rd preambular
paragraph of resolution 68/262, Ukraine would technically rely, through the intermediary of the 1970
Declaration, on Articles 1 and 2(4) of the UN Charter.
3.4. 4th preambular paragraph: "Recalling further the Final Act of the Conference on Security
and Cooperation in Europe, signed in Helsinki on 1 August 1975, the Memorandum on Security
Assurances in Connection with Ukraine’s Accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear
Weapons (Budapest Memorandum) of 5 December 1994, the Treaty on Friendship, Cooperation and
Partnership between Ukraine and the Russian Federation of 31 May 1997 and the Alma-Ata
Declaration of 21 December 1991"
Notably, unlike the second and third preambular paragraphs of resolution 86/262, which refer to
selected provisions of applicable treaties and other sources of international law, the 4th preambular
paragraph refers to the full texts of four international law documents, which apply in bilateral relations
between Ukraine and the Russian Federation and in multilateral relations between them and a number of
other States. It will be useful to look at those documents' key provisions, in order to single out more specific
rules of international law implied in resolution 86/262.

1

For an overview of the resolution, see Sayapin, S. (2014). The Crime of Aggression in International Criminal
Law: Historical Development, Comparative Analysis and Present State. T. M. C. Asser Press / Springer, 49 –
50, 80 – 81, 83, 89, 125, 131, 239, 269. See also Houben, P.-H. (1967). Principles of International Law
Concerning Friendly Relations and Co-Operation Among States. 61 AJIL, 703 – 736.
2
See Sayapin, S. (2014). The Crime of Aggression in International Criminal Law: Historical Development,
Comparative Analysis and Present State. T. M. C. Asser Press / Springer, 79 – 80.
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3.4.1. The Helsinki Final Act
The Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe (Helsinki Final Act) of 1
August 1975 1 is a founding document of the modern-day Organisation for Security and Cooperation in
Europe (OSCE), which, as of June 2014, has 57 Member States in Europe, Central Asia and North
America 2 – including Ukraine and the Russian Federation. Importantly, with due regard to Articles 41(1)
and 41(2) of the 2001 Articles on State Responsibility (cf. supra 3.2), the OSCE Member States are
required to cooperate – on the one hand, with both Ukraine and the Russian Federation and, on the other
hand, among themselves – with a view to bringing to an end, through lawful means, the serious breach in
question. From the point of view of the UN law, the reference to the Helsinki Final Act in the 4th
preambular paragraph of resolution 86/262 fully conforms to Chapter VIII of the UN Charter ("Regional
Arrangements"). It appears that of particular relevance for the purpose of this article are the Final Act's
Declaration on Principles Guiding Relations between Participating States and Questions relating to Security
and Co-operation in the Mediterranean.
Notably, the Helsinki Final Act's Declaration of Principles did not reproduce the 1970 Friendly
Relations Declaration but restated the substance of pre-existing principles of international law in its own
right, and added three further principles, which had not been included in Article 2 of the UN Charter
(respect for human rights and fundamental freedoms, including the freedom of thought, conscience, religion
or belief; equal rights and self-determination of peoples 3 ; fulfilment in good faith of obligations under
international law). Most of these principles have been referred to, by Ukraine and the Russian Federation
alike and by their respective mass media, in the context of the Crimean crisis. For the purpose of this
article, a number of selected provisions interpreting the principles of international law in the Helsinki Final
Act are worth recalling.
3.4.1.1. Sovereign equality, respect for the rights inherent in sovereignty
The very first operative paragraph in the Declaration of Principles states that "[t]he participating
States will respect each other's sovereign equality and individuality […] They will also respect each other's
right freely to choose and develop its political, social, economic and cultural systems as well as its right to
determine its laws and regulations" (emphasis added). In this light, the Russian Federation's efforts aimed at
influencing current constitutional developments within Ukraine – in particular, with respect to its
"decentralisation" and "federalisation", or the recognition of Russian as a second State language – have no
foundation in international law. All these issues are essentially within Ukraine's domestic jurisdiction 4 . The
second paragraph states that "[the participating States'] frontiers can be changed, in accordance with
international law, by peaceful means and by agreement. They also have the right to belong or not to belong
to international organizations […]" (emphasis added). Hence, the annexation of Crimea, which occurred as
a result of a use of Russia's armed forces previously stationed in Crimea in accordance with a treaty and
without Ukraine's agreement, was in manifest violation of the principle of respect for the rights inherent in
sovereignty, and should be remedied in accordance with applicable OSCE procedures. Besides, Ukraine is
fully entitled to decide, with due regard to its national interests, with respect to the continuation of its
membership, inter alia, in the Commonwealth of Independent States (CIS). This author is personally of the
view that Ukraine could continue benefiting from its membership in the CIS, given that an overwhelming
majority of the CIS Member States did not support the Russian Federation in the UN General Assembly on
27 March 2014, but Ukraine is solely entitled to decide upon this matter.
As regards Ukraine´s current and prospective relations with NATO 5 , their evolution too is essentially
a part of Ukraine´s sovereign rights, and no external interference in this matter may be regarded as lawful.

1

For the text of the Helsinki Final Act, see: <http://www.osce.org/mc/39501?download=true> (2014, December,
1).
2
For the OSCE membership, see: <http://www.osce.org/who/108218> (2014, December, 1).
3
Boven, Cf. T van (1995). Human Rights and Rights of Peoples. 6 EJIL, 461 – 476; Weller, M. (2009). Settling
Self-Determination Conflicts: Recent Developments. 20 EJIL, 111 – 165.
4
In this respect, Principle VI (“Non-intervention in internal affairs”) in the Helsinki Final Act´s Declaration of
Principles also begs recalling.
5
This issue is highly important, as Russia´s President V. Putin mentioned Russia´s concern about the possible
arrival of NATO troops in Crimea as one of the chief reasons for the peninsula´s annexation, see:
http://ru.tsn.ua/politika/rossiya-anneksirovala-krym-potomu-chto-putin-boitsya-prihoda-nato-na-poluostrov374527.html (2014, December, 1).
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3.4.1.2. Refraining from the threat or use of force
As this principle has been dealt with at some length above at 3.2 – 3.3, it will suffice to comment
here on the concluding sentence in the first interpretive paragraph: "No consideration may be invoked to
serve to warrant resort to the threat or use of force in contravention of this principle" (emphasis added).
Obviously, the Russian Federation's claims of its "historic affiliation with Crimea" 1 , of a majority of
Crimea's population being Russian-speaking, of the validity of the Crimean referendum of 16 March 2014,
and other similar arguments are legally unsound, since under the Helsinki Final Act the prohibition of the
threat or use of force is absolute and allows for no derogation. It probably is phrased even stronger than in
Article 2(4) of the UN Charter: "[T]he participating States will refrain from any acts constituting a threat of
force or direct or indirect use of force against another participating State" (emphasis added). The
employment of the Russian Federation's armed forces in support of the Crimean referendum – a fact
acknowledged by Russia´s President Vladimir Putin 2 – obviously violated the OSCE principle of refraining
from the threat or use of force, whether it be regarded as a direct or indirect use of force, and should be
dealt with in accordance with applicable OSCE law. In particular, following the adoption of resolution
68/262 by the General Assembly, the Crimean question was put on the OSCE agenda, and on 1 July 2014
the OSCE Parliamentary Assembly adopted an according resolution to enable this organisation's
institutional response to the breach 3 .
3.4.1.3. Inviolability of frontiers
The principle of the inviolability of frontiers for the purpose of the OSCE – as concise as it is – is
worth quoting in full:
The participating States regard as inviolable all one another's frontiers as well as the frontiers of all
States in Europe and therefore they will refrain now and in the future from assaulting these frontiers.
Accordingly, they will also refrain from any demand for, or act of, seizure and usurpation of part or
all of the territory of any participating State.

In the light of this principle, Article 3 of the Federal Constitutional Law of the Russian Federation №
6-FKZ of 21 March 2014 “On the Acceptance of the Republic of Crimea in the Russian Federation and the
Establishment of New Subjects – the Republic of Crimea and the Federal Significance City of Sevastopol –
in the Composition of the Russian Federation” 4 constitutes a manifest violation of a fundamental principle
of international law. In accordance with this Law, the Russian Federation transformed the administrative
border between the Autonomous Republic of Crimea and Ukraine's Kherson region into the Russian
Federation's State border and, as a result, a considerable part of Ukraine's territory was seized by Russia, in
the sense of the second interpretive paragraph of the principle under consideration. The referendum of 16
March 2014 had no legal validity either under international law or under Ukrainian law (see infra 4.5) and
may therefore not legitimately be invoked as a justification for the transfer of the territory under Russia's
jurisdiction. Hence, Ukraine is entitled to take all lawful measures – in cooperation with all like-minded
States – in order to restore its jurisdiction over the Crimean peninsula within Ukraine's internationally
recognised borders (cf. infra 4.1).
3.4.1.4. Territorial integrity of States
The principle of the territorial integrity of States means that all OSCE participating States “will
refrain from any action inconsistent with the purposes and principles of the Charter of the United Nations
against the territorial integrity, political independence or the unity of any participating State, and in
particular from any such action constituting a threat or use of force” (second interpretive paragraph,
emphasis added). It also implies that “[t]he participating States will […] refrain from making each other's
territory the object of military occupation or other direct or indirect measures of force in contravention of
international law, or the object of acquisition by means of such measures or the threat of them. No such
occupation or acquisition will be recognized as legal” (third interpretive paragraph, emphasis added).
Similar provisions are contained in the 1994 Budapest Memorandum, the 1997 Treaty on Friendship,
cooperation and partnership between Ukraine and the Russian Federation, and in the 1991 Alma-Ata
Declaration. Notably, many circumstances listed in these interpretive paragraphs as examples of the use of

1

See: <http://censor.net.ua/news/288574/putin_zayavil_chto_rossiya_okkupirovala_krym_ispugavshis_nato>
(2014, December, 1).
2
See: <http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2014/04/140417_putin_phone_line.shtml> (2014, December, 1).
3
See: <http://www.osce.org/pa/120666> (2014, December, 1).
4
See the full text of the Law at: <http://www.rg.ru/2014/03/22/krym-dok.html> (2014, December, 1).
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force in contravention of international law – inter alia, military occupation 1 or forcible acquisition of
territory 2 – are widely recognised as acts of aggression, and therefore, as serious breaches of a peremptory
norm of general international law (cf. supra 3.2). Whereas military occupation is not prohibited as such
under international humanitarian law (IHL), it certainly is under general international law and international
criminal law (ICL) 3 , and Ukraine is entitled to arguing so in all relevant proceedings.
3.5. 5th preambular paragraph: “Stressing the importance of maintaining the inclusive political
dialogue in Ukraine that reflects the diversity of its society and includes representation from all parts
of Ukraine”
This paragraph is important insofar as it reflects the principle of non-intervention in affairs, which are
essentially within a State´s domestic jurisdiction 4 , and emphasises that the ongoing political crisis in
Ukraine must be settled through pacific means. The provision contains three key elements addressed to
Ukraine´s political authorities: (1) the need to settle the crisis through a political dialogue; (2) the diversity
of Ukraine´s society; and (3) the need to ensure the participation of representatives from all parts of Ukraine
in the dialogue to a mutually beneficial effect. Unlike most of the preceding preambular paragraphs, which
are addressed predominantly to external actors, this one appeals to political authorities within Ukraine, and
the authorities´ conduct would be measured against this provision. It is thus critical that dialogue be
maintained with all moderate and law-abiding political forces within the country, and a stable political
settlement reflecting the interests of all segments of Ukraine´s society be sought, without any external
interference. The success of the impending political settlement would obviously affect Ukraine´s immediate
and mid-term future and lay a foundation for its prospective development in the European family of
nations.
4. The Legal Significance of the Operative Provisions of Resolution 68/262
The operative provisions of resolution 68/262 are substantively related to the preambular ones and
should be read in conjunction with them. Unlike the preambular provisions whose function consists in
setting a general context, the resolution´s operative provisions apply relevant rules of international law
specifically with respect to the situation in Ukraine, as of 27 March 2014 and prospectively. Being more
specific than the preambular provisions, the operative paragraphs are addressed to distinct national and
international actors and require them to perform specific actions, or to refrain from doing so, in order to
stabilise the situation with respect to Ukraine and to restore the status quo as a matter of law and fact.
4.1. 1st operative paragraph: “Affirms its commitment to the sovereignty, political independence,
unity and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders”
The first operative paragraph restates the fundamental values protected by the UN Charter and other
relevant sources of international law. Sovereignty, political independence (as a constituent element of the
former), and territorial integrity are inherent in the phenomenon of statehood, and aggressive encroaching
upon either of these fundamental elements would, in this author´s opinion, indeed be tantamount to
patriacide, i.e. the destruction of a State´s constitutional, political, economic, or technical organisation
inherent to its statehood 5 .
Under Article 1 of the 1933 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, a State´s
qualifications include its permanent population, defined territory, government, and capacity to enter into
relations with the other States 6 . Forcibly depriving a State of either of these key attributes – or of a
significant part thereof, to the extent that the new organisation of the State in question would considerably
differ from the lawful status quo that existed before the breach – does, as a matter of fact, constitute an
1

See Sayapin, S. (2014). The Crime of Aggression in International Criminal Law: Historical Development,
Comparative Analysis and Present State. T. M. C. Asser Press / Springer, 237 – 239.
2
Sayapin, S. (2014). The Crime of Aggression in International Criminal Law: Historical Development,
Comparative Analysis and Present State. T. M. C. Asser Press / Springer, 239.
3
See Sayapin, S. (2014). The Crime of Aggression in International Criminal Law: Historical Development,
Comparative Analysis and Present State. T. M. C. Asser Press / Springer, 237 – 239.
4
Cf. the UN Charter, Article 2(7): “Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations
to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the
Members to submit such matters to settlement under the present Charter […]”
5
For the concept of patricide, see: Саяпин С. «Патриацид. Преступление против Украины».
<http://glavcom.ua/articles/22090.html> (2014, December, 1).
6
For text, see: <http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-02/rights-duties-states.xml> (2014,
December, 1).
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attempt to destroy the State´s very statehood, that is, its pre-existing organisation as a State. It is submitted
that the annexation of the Autonomous Republic of Crimea with its population, and the establishment of a
competing public authority in the territory represent an attempted patriacide with respect to Ukraine, and
parallel to seeking remedies to the breach in question, Ukraine might take the occasion to initiate the
drafting and promotion of an international instrument (e.g. treaty) against patriacide as an internationally
wrongful act and an individual crime. It is suggested that such an international instrument should seek to
lay down the international responsibility of States and individual criminal liability for forcible attacks
against other countries´ statehood. It must provide for a mandatory jurisdiction of the International Court of
Justice with respect to its application and interpretation, and stipulate that its application should be
relatively autonomous from the UN Security Council. Certainly, the new treaty would have to be reconciled
with the ICC mechanism for the prosecution of the crime of aggression, which, probably, may be enacted
after 1 January 2017. The weakness of the ICC mechanism in this respect should be emphasised: even if
Article 8 bis of the Rome Statute, which was adopted in Kampala in 2010, enters into force, the ICC would
have jurisdiction only with respect to acts listed in that Article – and, in that sense, the ICC subject matter
jurisdiction would be limited. In turn, the international legal instrument on the crime of patriacide should
provide for a mandatory – and thereby, less bureaucratic and more dynamic – mechanism of cooperation
between States Parties in situations where their statehood would be threatened, and contain special
guarantees for smaller nations 1 .
4.2. 2nd operative paragraph: “Calls upon all States to desist and refrain from actions aimed at
the partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of Ukraine, including any
attempts to modify Ukraine’s borders through the threat or use of force or other unlawful means”
The second operative paragraph is essentially related to the first one in that it calls upon all States to
desist and refrain from all internationally wrongful means of disrupting Ukraine´s national unity and
territorial integrity, including through the threat or use of force. It follows from the text that the range of
such unlawful means could go beyond the threat or use of force in contravention of international law. Such
means of exercising unlawful pressure upon Ukraine could consist, for example, in violations of treaties
dealing, inter alia, with territorial matters or strategic cooperation, in unilateral or multilateral sanctions not
grounded in international law, violations of immunities or privileges of Ukraine´s diplomatic or consular
missions or agents, unwarranted economic pressure, etc. It is not excluded that Ukraine might be subjected
to such manifestations, especially in States that voted against the adoption of resolution 68/262 and, in
doing so, supported the Russian Federation´s conduct with respect to the situation in Ukraine. Hence, the
Ministry of Foreign Affairs of Ukraine may find it useful to think of developing, in coordination with
partners within and outside the country, possible countermeasures for risky future scenarios.
4.3. 3rd operative paragraph: “Urges all parties to pursue immediately the peaceful resolution of
the situation with respect to Ukraine through direct political dialogue, to exercise restraint, to refrain
from unilateral actions and inflammatory rhetoric that may increase tensions and to engage fully with
international mediation efforts”
In this author´s view, the vaguest and, at the same time, most comprehensive of all operative
paragraphs in the resolution, the third paragraph urges “all parties” (without naming them) to “pursue
immediately” (that is, with no delay but without indicating any timeframe) the “peaceful resolution of the
situation with respect to Ukraine” (without qualifying the situation in question as “aggression”, though)
through “direct political dialogue” (that is, without the involvement of military means). Ukraine did not
(yet) use any military means in order to regain Crimea (and the question of the legality of such an action is
beyond the scope of this article) but there is little doubt that the Russian Federation and its allies would use
this operative provision in resolution 68/262 to continue condemning Ukraine´s counter-terrorism operation
in Ukraine´s eastern regions, questioning both its legality as such and the modalities of its conduct. Thus, it
is imperative that Ukraine´s armed forces comply fully, in conducting the counter-terrorism operation, with
IHL, in terms of employing only lawful means and methods of warfare and sparing and protecting persons
and objects protected under IHL. Alleged violations of IHL and international human rights law (IHRL)
must be investigated objectively and with no delay, and individuals responsible for proven violations of
humanitarian norms must be held accountable in accordance with Ukraine´s applicable law and with due

1

Саяпин С. «Патриацид. Преступление против Украины». <http://glavcom.ua/articles/22090.html> (2014,
December, 1).
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regard to its obligations under international law. This would testify to Ukraine´s commitment to the rule of
law and measure its post-revolutionary standards of justice 1 .
4.4. 4th operative paragraph: “Welcomes the efforts of the United Nations, the Organization for
Security and Cooperation in Europe and other international and regional organizations to assist
Ukraine in protecting the rights of all persons in Ukraine, including the rights of persons belonging to
minorities”
The fourth operative paragraph directly relates to IHRL in that the General Assembly welcomes
various international actors´ efforts “to assist Ukraine in protecting the rights of all persons in Ukraine,
including the rights of persons belonging to minorities”. Obviously, the key issue at stake in this paragraph
is non-discrimination on the grounds such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion,
national or social origin, property, birth or other status (“the rights of all persons in Ukraine”, emphasis
added), in accordance with international law 2 . It was precisely the principle of non-discrimination of whose
alleged violations (specifically, with respect to Russian-speaking “compatriots” in Crimea) the Russian
Federation had accused Ukraine as a “justification” for the annexation of the peninsula 3 . It is in Ukraine´s
best interest – as a victim of such allegations and a State, which is increasingly positioning itself as a
member of the European family of nations – to take all measures to ensure an equal enjoyment of civil,
social and cultural rights 4 by all persons within its jurisdiction, irrespective of their nationality, ethnic
background and other relevant factors. Hence, Ukraine´s authorities are encouraged to act towards the
principle of non-discrimination as a system-building basis for the implementation of other relevant human
rights, and to increasingly integrate it in all legislative, executive and judicial practices.
4.5. 5th operative paragraph: “Underscores that the referendum held in the Autonomous
Republic of Crimea and the city of Sevastopol on 16 March 2014, having no validity, cannot form the
basis for any alteration of the status of the Autonomous Republic of Crimea or of the city of
Sevastopol”
As the legal invalidity of the referendum of 16 March 2014 has already been extensively criticised 5 ,
this author should like to focus on one specific substantive aspect, which is often overlooked in scholarly
analysis. It is an established principle that the issue at stake at a referendum must be perceived clearly and
equally by all voters 6 . However, in the Crimean referendum bulletins, the first question to be voted upon
was formulated essentially differently in three languages – Russian, Ukrainian and Crimean Tatar 7 . If the
question in Russian (“Are you in favour of the reunification of Crimea with Russia in the status of a subject
of the Russian Federation?”) is taken as a basis, an inquisitive researcher should see that its Ukrainian
equivalent does fairly match the Russian original but the Crimean Tatar translation contains a fundamental
semantic fault, which must be taken as a sufficient ground for recognising the outcome of the referendum as
illegitimate, for members of Crimea´s three linguistic communities were voting for essentially different
consequences of the referendum. Observably, the words “reunification” (in the Russian and Ukrainian
texts) and “unification” (in the Crimean Tatar text) do not obviously convey the same ordinary and juridical
meanings. In the perception of voters whose mother tongue is either Russian or Ukrainian, Crimea “was” a
part of Russia sometime in the past, and the question at stake on 16 March 2014 was about “reuniting” them
as a result of the referendum. However, in the perception of individuals whose voting behaviour was guided
by the Crimean Tatar version of the referendum question, Crimea was not a part of Russia´s territory
before, and the referendum question was not about “re-establishing a situation” that existed sometime ago
in a historical past but about creating a new legally significant situation – one of “uniting” Crimea with the
1

Likewise, the shooting down of a civilian airplane on 17 July 2014 calls for a thorough and objective
investigation and prosecution of responsible individuals.
2
Cf. Article 2(1) of the International Covenant on Civil and Political Rights.
3
See: <http://censor.net.ua/news/288574/putin_zayavil_chto_rossiya_okkupirovala_krym_ispugavshis_nato>
(2014, December, 1).
4
Whereas the enjoyment of political and economic rights is subject to certain lawful restrictions, on the basis of
the citizenship of individuals, such restrictions may not encroach upon an individual´s human dignity or
interfere with her enjoyment of civil, social and cultural rights.
5
See, for example: Задорожний, О. (ред.) (2014). Украïнська революцiя гiдностi, агресiя РФ i мiжнародне
право. Киïв, 515 – 549.
6
Cf. Election Observation Handbook (2010.). 6th edition (OSCE / ODIHR), 55.
7
A photo of the bulletin is available, for example, at: <http://slon.ru/images2/2014/03-16/bul-1.jpg> (2014,
December, 1).
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Russian Federation as a currently existing subject of international law. In other words, the Russian and
Ukrainian language versions of the referendum questions were designed to appeal to the “patriotic feelings”
of the respective communities, whereas the Crimean Tatar language version of the question pertained
strictly to voters´ will to change Crimea´s territorial status as a part of, respectively, Ukraine or Russia – in
a near future. With due regard to Crimean Tatars´ negative “historical memory” with respect to the USSR,
the Crimean Tatar language version of the referendum question carefully avoided the “patriotic feelings”
element that was present in the Russian and Ukrainian language versions. As a result, the voting
perceptions – and, consequently, behaviours – of eligible members of Crimea´s three language communities
were fundamentally distorted, to the extent that they were voting for essentially different things. In addition
to numerous other reasons for the referendum´s legal invalidity, this ground alone is sufficient for
recognising the outcome of the referendum as legally invalid.
4.6. 6th operative paragraph: “Calls upon all States, international organizations and specialized
agencies not to recognize any alteration of the status of the Autonomous Republic of Crimea and the
city of Sevastopol on the basis of the above-mentioned referendum and to refrain from any action or
dealing that might be interpreted as recognizing any such altered status”
The concluding operative paragraph is equally addressed to all States, international organisations
(presumably, within and outside the UN system) and specialised agencies (presumably, first and foremost,
within the UN system), and calls upon them not to perform any acts, which might be interpreted as explicit
or implicit recognitions of any alteration of the status of the Autonomous Republic of Crimea and the city
of Sevastopol. Consequently, should such recognitions occur, Ukraine should be enabled, through
diplomatic and other lawful channels, to protest against them, and to request that such recognitions be
formally withdrawn at the earliest convenience.
5. Conclusion
Resolution 68/262 provides Ukraine and like-minded States with a range of tools for bringing to an
end, through lawful means, serious breaches of obligations under a peremptory norm of general
international law brought about by the Russian Federation, especially, in connection with the annexation of
the Autonomous Republic of Crimea. Under applicable international law, these breaches constitute
aggression and should entail Russia´s responsibility. In this author´s opinion, the Russian Federation´s
aggression against Ukraine constitutes an extreme form of aggression – provisionally termed patriacide –
and the prospective integration of this notion in international law could be envisaged.
In turn, it seems that the situation in question is not subject to international or national criminal law
governing individual criminal responsibility for the crime of aggression. The amendments to the Rome
Statute of the International Criminal Court pertaining to the crime of aggression did not yet enter into
force 1 , and Article 437 of Ukraine´s Criminal Code appears not to be applicable, because it follows the socalled “Nuremberg and Tokyo model” of the criminalisation of aggression 2 , which subjects an alleged war
of aggression to a number of conditions 3 . These conditions – such as the duration or intensity of an alleged
war of aggression – are not (yet) met. It is therefore recommended that Ukraine amend its legislation with
respect to the individual crime of aggression – ideally, following Romania´s comprehensive model 4 – with
a view to reinforcing the legal dimension of protecting itself against possible future aggressions.

1

For a detailed analysis of these provisions, see Sayapin, S. (2014). The Crime of Aggression in International
Criminal Law: Historical Development, Comparative Analysis and Present State. T. M. C. Asser Press /
Springer, 253 – 320.
2
See Sayapin, S. (2014). The Crime of Aggression in International Criminal Law: Historical Development,
Comparative Analysis and Present State. T. M. C. Asser Press / Springer, 202 – 207.
3
See Sayapin, S. (2014). The Crime of Aggression in International Criminal Law: Historical Development,
Comparative Analysis and Present State. T. M. C. Asser Press / Springer, 41 – 43, 202 – 203.
4
Cf. the Criminal Code of Romania, Article 279 (“Hostile acts against a foreign State”): “1. The commission on
Romanian territory of hostile acts against one of the Member States of the North Atlantic Treaty
Organisation, or of the European Union or of the Council of Europe shall be punished by strict imprisonment
from 7 to 10 years and the prohibition of certain rights. 2. The same penalty shall also sanction hostile acts
against the security of States, others than those in paragraph 1, and which are not at war with Romania. 3.
Penal action is initiated upon request expressed by the foreign State”. See also Sayapin, S. (2014). The Crime
of Aggression in International Criminal Law: Historical Development, Comparative Analysis and Present
State. T. M. C. Asser Press / Springer, 214.
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IMPERATIVIZATION OF INTERNATIONAL LAW: JUS
COGENS CONCEPT IN JURISPRUDENCE
The transformation processes of perception and practical application of the institute of
peremptory norms (jus cogens) in international law are analyzed in the article. The controversial
character of this institute’s legal nature and its influence on the formation of modern
international legal order are emphasized. The trends of international law “imperativization” are
examined through the prism of practice of the International Court of Justice and other judicial
bodies. The author comes to the conclusion that despite the arguments of “skeptics” who
believe that the jus cogens norms are an alien phenomenon in the free‐minded international
law, the objective reality is not only their existence, but also their effectiveness as a tool of
deterrence against illegal actions of states.
Key words: peremptory norms of international law (jus cogens), obligations erga omnes, the
International Court of Justice, imperativization of international law
The question on the existence of peremptory norms in the system of international legal regulation has
always caused theoretical dispute: the opinions have ranged from their total rejection to their unconditional
recognition as the foundation of international legal order. The acquisition of the jus cogens status by certain
international legal norms has determined the necessity to study this international legal phenomenon of
certain norms’ imperativeness, which has evolved in the system of dispositive international law based on
the agreement of equal subjects. Analyzing the criteria by which certain (rare) international law norms are
recognized by the international community as peremptory, M.N. Shaw expresses his view that “the concept
of jus cogens is based upon an acceptance of fundamental and superior values” 1 . There can be no “law”
higher than human values– this thesis being the foundation of the jus cogens concept. No norm, be it of
international or national law, can stand on a higher hierarchical level than the jus cogens norms 2.
The nature of this legal institution, its establishment and development is also causing debate among
domestic and foreign scholars 3 . One should note that the concept of jus cogens as opposed to jus
dispositivum exists since the times of the Roman law, although, in a practical sense it was applying to the
private law. Nonetheless, the scholars at that time expressed the opinion that an international agreement
cannot be considered valid if it contravenes with a fundamental principle of the law of nations. The
question of what exactly is a “fundamental principle”, which is common for the states to observe was
interpreted differently in different times 4 .
The attempt to find a balance between the highest justice priority and the freedom of expression in
the international law has been evident throughout the long and controversial path of development of the
international law. Rules that were deemed to limit the freedom of contractual relations between nations can
be discerned in international relations through the traditional prism of the contract principle. The concept of
the “highest” law, that all other interstate legal commitments must meet, is certainly associated with the
theory of jus cogens – “hard law”, which the contract law – “jus dispositivum” must be in accordance with.
The issue of the jus cogens norms’ appearance and legal nature has been addressed among others by such
domestic and foreign scholars as L. Aleksidze, M. C. Bassiouni, A. Bianchi, I. Brownlie,
M.
Buromenskiy, O. Butkevych, L. Hannikainen, T. Hillier, M.W. Janis, O. Kopteva, O. Kyyivetc’, U.
1

See: Malcolm, N. Shaw (2008). International Law. 6th edition. Cambridge University Press, 126.
See: Дрьоміна-Волок, Н.В. (2007). Норми jus cogens та зобов’язання erga omnes в сучасному
міжнародному праві. Актуальні проблеми політики, 32. Одеса, 139-146.; Дрьоміна-Волок, Н.В. (2011).
Норми jus cogens — сучасне jus gentium intra se. Юридична наука, 1(1), 187-194.
3
See: Алексидзе, Л.А. (1982). Некоторые вопросы теории международного права: императивные
нормы (jus cogens). Тбилиси: Изд-во Тбил. ун-та, 80-107.; Буткевич, О.В. (2006). Формування норм jus
cogens у докласичному міжнародному праві. Вісник Академії правових наук України, 4, 207-218.
4
Boas, G. (2012). Public International Law: Contemporary Principles and Perspectives. Edward Elgar
Publishing, 5.
2

31

ISSN 2336‐5439

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

Linderfalk, I. Lukashuk, O. Merezhko, О.Mytsyk, R. Nieto-Navia, P. Rabinovich,C. L. Rozakis, M. N.
Shaw, J. Sztucki, J.M. Thouvenin, C. Tomuschat, G. Tunkin, O. Vashanova, A. Verdross, C. de Visscher, at
al.
I.I. Lukashuk has expressed the view that peremptory norms existed in the international law long ago.
“No legal order whatsoever is likely to do without them” 1 . O. Butkevych also believes that at different
stages of establishment of the international law, peremptory norms, although changing, still were inherent
to its entire history of development, creating a distinctive balance and constituting its most stable part 2 .
These processes were reflected in the development of the international legal theory.
Although the theory of peremptory norms of the general international law, at a historical scale has
obtained its current formulation only recently, Professor R. Nieto-Nava has emphasized the fact that the
origin of the concept of jus cogens is associated with the Stoics’ ideas, according to which the right is used
internationally, due to the so-called “universal reasoning”, which is not based on specific nationalities or
races, but is rather common for all 3 .
An unprecedented inhuman cruelty observed during the World War II and Germany’s military
aggression has resulted in the international community being rethought in regards to the need for a
peremptory prohibition of certain conduct of States 4 . Despite the dispositive character of international law
in general and the unconditional respect for the sovereignty of each state, the international community has
recognized that the prohibition of certain actions should be defined at the international legal level with no
derogation permitted from it. In 1937, Professor Alfred Verdross, member of the UN International Law
Commission, has expressed the opinion that legal restrictions should exist on the absolute right of States to
conclude treaties on any questions, if these treaties threaten the interests of the international community as a
whole or of its individual members, calling such restriction jus cogens norms 5 .
In connection with the issue that has emerged in the International Law Commission regarding the
voidance of international treaties that contravene with the peremptory norms of international law, the nature
of these norms has gained greater attention. A deep analysis of acute scientific debates occurring at that
time can be found in the publications of a distinguished Soviet international lawyer, G.I. Tunkin 6 .
As a result, the final version of the Commission draft Convention on the Law of Treaties contained
controversial provisions on peremptory norms. Thus, the Vienna Convention on the Law of Treaties,
adopted in 1969, stated that a jus cogens norm is a peremptory norm of general international law that is
“accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no
derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law
having the same character”. According to Art. 53 of the Convention “[a] treaty is void if, at the time of its
conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law. This means that the treaty is
deemed to have no effect upon its conclusion (ab initio). According to Art. 64 of the Vienna Convention “if
a new peremptory norm of general international law emerges, any existing treaty which is in conflict with
that norm becomes void and terminates” 7 .
The science of international law still does not have a consensus on the definition of the “jus cogens
norm”, nor on its place in the system of international law, or on its real applicability. Two groups of
international lawyers can be distinguished based on their attitude towards the concept of jus cogens. The
first one can be conventionally defined as the “affirmants” i.e., those affirming the existence and
effectiveness of peremptory norms. The “affirmants” refer to Art. 53 of the Vienna Convention on the Law
of Treaties, interpreting it as such, that extends the validity of the jus cogens norm status of the international
1

Лукашук, И.И. (1980). Механизм международно-правового регулирования. Киев: Вища школа, 47.
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Man's inhumanity to man: essays on international law in honour of Antonio Cassese. The Hague; New York:
Kluwer Law International, 599.
4 Mats, R. (2007). Berdal, Spyros Economides. United Nations Interventionism 1991–2004. Cambridge
University Press, 6.
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See: Verdross, A. (1966). Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law. The American Journal of
International Law, 60, 1, 55-63; Verdross, A. (1937). Forbidden Treaties in International Law. The American
Journal of International Law, 31, 571-577.
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law in general. Some supporters of this position argue that the impact of peremptory norms goes even
beyond this interpretation. The second group of lawyers, the number of which has recently started to
decrease are the “skeptics”. They recognize the provisions of the Vienna Convention on the concept of jus
cogens, noting, however, that this concept has not gained its normative content yet. Thus, they believe that
the jus cogens norms exist only in the theory of international law, with no positive character 1 .
The lack of a common position can be explained by the extraordinary consequence of their regulatory
status under the Vienna Convention and the specifics of their meaning content. Objectively, the importance
and role of peremptory norms in the modern international law is clearly beyond the scope defined by the
Articles 53 and 64 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. This thesis is confirmed by the
opinion of the Study Group on the “Fragmentation of International Law” of the UN International Law
Commission, which has presented its report in summer, 2006, which has devoted much attention to the
concept of jus cogens. The document states that this concept is primarily a tool of technical solutions to the
conflict between different norms of international law. Thus, according to the report, the peremptory norms
stipulate such a legal position: first, if the agreement entirely or as individual provisions contravenes a
peremptory norm of international law, then the agreement or the provision, if it can be separated from the
text of the agreement, shall be considered null and void; secondly, if the international customary law norm
or the resolution of an international organization contravenes a jus cogens rule, then such a norm or
resolution shall be considered null and void; thirdly, if any special norm of international law contravenes a
peremptory norm of international law, then the latter has a priority status 2 .
Moreover, a government or a state’s legitimate recognition can be denied if it has violated a jus
cogens norm, such as it used force against another State contrary to the provisions of the Charter of the
United Nations, or denied extradition if a requesting State suspected of inhuman treatment or persecution 3 .
The jus cogens status means that legal entities cannot change or revoke a norm and that a general
obligation to comply with its disposition exists. One should emphasize that only the essence of the material
prohibition by the jus cogens norms is peremptory. The process of granting such a status to a certain norm
does not affect the traditional process of conventional decision-making – only the consent of the
international community can support the emergence of a jus cogens norm. Despite the fact that the
discussion over the jus cogens norms is far from being finished, the doctrine of international law norms
hierarchy is gaining more adherents 4 .
First, we should note that the jus cogens norms are not a separate source of international law, that is
rather a special status of its certain norms that may exist in form of contract and/or custom. The “norm of
jus cogens status” 5 expression is often employed in English writings on international law and the decisions
of international courts. Charles de Visscher in his book “Theory and Practice in International Law”
observes that “the proponent of a rule of jus cogens ... will have a considerable burden of proof” 6 . The
criteria of proving primarily depend on whether we can consider the norm of jus cogens as the highest level
of customary norms or as a general principle and, consequently, prove its existence.
Thus, I. Brownlie believes that jus cogens are customary law norms that cannot be waived by
agreement or acquiescence, and can only be changed through the creation of new customary law norms of a
different content 7 . T. Hillier defined the norms of jus cogens as rules or principles of public order which are
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and 3 July – 11 August 2006. A/CN.4/L.682, A/CN.4/L.702.
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Boczek, B.A. (2005). International Law: a Dictionary. Scarecrow Press, 19.
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[1995].
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not possible to evade 1 . Regardless of the formulation, it is generally accepted that the main characteristics
of jus cogens norms are their fundamentality, universality, the impossibility for the States to evade or to
deny them. Thus, as P. Malanczuk writes, all States must observe these fundamental rules are to be
observed by all States whether or not they have ratified the conventions that contain them, because they
constitute intransgressible principles of international customary law 2 .
It is known that similarly to any conservative system, the international law does not welcome the
introduction of new legal institutions, especially if their legal characteristic does not correspond to the
traditional influence of subjects on their destiny. Not surprisingly, the International Court of Justice showed
extreme caution in regard to the application of jus cogens, giving the skeptics a reason to deny the real
effectiveness of the institute of peremptory norms of international law. Until recently, in its decisions the
ICJ referred to the universal principles of international law or used other wordings, avoiding the direct use
of the term “jus cogens”.
Thus, in the Nicaragua v. United States of America (1986) case the Court has mentioned jus cogens
only as the opinion of the UN International Law Commission and when citing the arguments provided in
the Memorial and the Counter-Memorial of parties 3 . In its Judgment on The Threat or Use of Nuclear
Weapons (1996) case the Court stated that “it is undoubtedly because a great many rules of humanitarian
law applicable in armed conflict are so fundamental to the respect of the human person and “elementary
considerations of humanity” as the Court put it in its Judgment of 9 April 1949 in the Corfu Channel case
(I.C.J. Reports 1949, p. 22), that the Hague and Geneva Conventions have enjoyed a broad accession.
Further these fundamental rules are to be observed by all States whether or not they have ratified the
conventions that contain them, because they constitute intransgressible principles of international
customary law” 4 .
Thus, one of the most conservative international judicial bodies, the decisions of which are referred
to as a source of law, has recognized the existence of certain universal (fundamental) norms and principles
of international law and conferred them the status of such that requires the international community to
follow them. However, in its decisions the Court has not defined them exactly as “norms of jus cogens”, as
did other international judicial institutions such as the International Criminal Tribunal for the Former
Yugoslavia, which in the Prosecutor v. Anto Furundzija (1998) case stated that “... the prohibition of
torture is a peremptory norm of jus cogens ...”, - this statement of the Tribunal was repeatedly cited by
other international judicial bodies 5 .
Furthermore, in the Al-Adsani v. United Kingdom case the European Court of Human Rights stressed
that there is sufficient case law to consider axiom the prohibition of torture being referred to peremptory
norms of international law, thus emphasizing once again the existence of an absolute prohibition of certain
conduct at the international legal level 6 .
National courts have also applied the concept of jus cogens before the International Court of Justice
did. In the case of Nulyarimma v. Thompson (1999) the Federal Court of Australia stated that “the
prohibition of genocide is a peremptory norm of customary international law (jus cogens) giving rise to
non-derogable obligations erga omnes” 7. In addition, the famous cases that confirmed the existence of the
practice of reference to the peremptory character of norms are R. v. Bow Street Metropolitan Stipendiary
Magistrate: Ex Parte Pinochet Ugarte (1999) 8 ; Ferrini v. Federal Republic of Germany (2004) 9 , etc.
Nonetheless, the International Court of Justice continued to avoid using the term “jus cogens”,
causing misunderstanding among many scholars and own judges. Judges of this Court have repeatedly used
1
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this term in separate and dissenting opinions on various cases, thereby showing disagreement with the
conservative position of the Court. As early as in the case of South West Africa (Ethiopia v. South Africa;
Liberia v. South Africa) (1960-1966), Judge Tanaka in his Dissenting Opinion mentioned the norms of jus
cogens 1 ; in his Separate Opinion to the Order of 1993 on the case of Application of the Convention on the
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia case) judge Lauterpacht stated that “in case
of conflict between the decision of the UN Security Council and the obligations under the relevant
agreement, it is not possible to solve this conflict by Article 103 of the UN Charter - through a simple
hierarchy of norms - if it is a conflict between the resolution of the Security Council and a norm of jus
cogens” 2 .
Judge Kreca in his Dissenting Opinion to the Decision of 1996 on the same case (Case concerning
application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Preliminary
Objections) did not support the general approach of the court, stressing that “the norm prohibiting genocide,
as a norm of jus cogens, establishes obligations of a State toward the international community as a whole,
hence by its very nature it is the concern of all States. As a norm of jus cogens it does not have, nor could it
possibly have, a limited territorial application with the effect of excluding its application in any part of the
international community. In other words, the norm prohibiting genocide as a universal norm binds States in
all parts of the world” 3 .
Characteristically, the UN International Court of Justice, avoiding references to the jus cogens norms
of international law, in the 60s of the last century introduced and consistently used the theory of the
existence of erga omnes obligations (“towards everyone”, lat.), meaning the general obligations a state has
to the international community as a whole, rather than to a particular state or a group of states 4 . “The
concept of erga omnes obligations has developed under the influence of the international judicial practice” O. Kopteva stresses 5 .
O.V. Kyyivets argues: “The relationship between the norms of jus cogens and the obligations erga
omnes can be defined as follows. The jus cogens feature indicates the “importance” or the special value of
the norms, while the obligation erga omnes reflects the “scope” or the “sphere of action”, which is a
procedural matter. The norms of jus cogens will necessarily have an erga omnes “scope”, while not all
obligations erga omnes have a jus cogens “importance” 6 . At the same time, as stated by O.O. Merezhko,
“one may see common features when comparing the concept of obligations erga omnes and the concept of
norms of jus cogens. First, they embody the concept of the international community. Secondly, the list of
examples of these legal phenomena mainly overlap. Thirdly, as one may notice, both phenomena are
mainly composed of moral prohibitions. In addition, from an emotional point of view, these mental
experiences are enhanced by the fact that the prohibitions forming the foundation of the obligations erga
omnes and of the norms of jus cogens have a double psychological nature: both legal and moral. By
breaking the obligations erga omnes and the norms of jus cogens a subject thereby also violates the
standards of morality, the norms of international morality” 7 .
In terms of the law, when an international obligation acquires the erga omnes feature, it implies the
existence of the locus standi right, even in states that are not party to the relevant international agreement.
In the case of Barcelona Traction the Court found that there is a substantial difference between the
obligations towards the international community and individual states. The former are by nature affecting
the interests of all States, therefore, all States have the right to legal protection in case of their violation. In
its judgment on this case the Court has formulated the opinion that the States’ obligations erga omnes
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“derive … from the outlawing of acts of aggression, and of genocide, as also from the principles and rules
concerning the basic rights of the human person, including protection from slavery and racial
discrimination. Some of the corresponding rights of protection have entered into the body of general
international law (Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1951, p. 23); others are conferred by international instruments
of a universal or quasi-universal character” 1 .
On this subject, A. Bianchi states that the “The fact that the ICJ was never fond of jus cogens –
admittedly not a legal category of its own creation – is further attested to by the Court’s alternative use of
the notion of obligations erga omnes. While the two notions may be complementary, they remain distinct,
and to consider them as synonyms risks undermining the legal distinctiveness of each category” 2 .
The contradictory consequences of this approach are evident in the Advisory Opinion on the case of
Israeli Wall, where the International Court of Justice endorsed the position of the International Law
Commission regarding the consequences of a serious violation of peremptory norms, but formulated it as a
violation of erga omnes obligations 3 .
It is extremely important that in its recent decisions the International Court of Justice has changed its
own formal approach directly within the decisions, rather than in judges’ separate opinions, having
mentioned the norms of jus cogens, since many traditionally minded international lawyers in their debates
on the existence of jus cogens norms have taken notice of the fact of indefinite position of the ICJ on this
issue. In the case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application, 2002), the
Court allowed itself the following wording: “...the Court observes, however, as it has already had occasion
to emphasize, that “the erga omnes character of a norm and the rule of consent to jurisdiction are two
different things” … and that the mere fact that rights and obligations erga omnes may be at issue in a
dispute would not give the Court jurisdiction to entertain that dispute. The same applies to the relationship
between peremptory norms of general international law (jus cogens) and the establishment of the Court's
jurisdiction: the fact that a dispute relates to compliance with a norm having such a character, which is
assuredly the case with regard to the prohibition of genocide, cannot of itself provide a basis for the
jurisdiction of the Court to entertain that dispute. Under the Court's Statute that jurisdiction is always based
on the consent of the parties” 4 .
The revolutionary language of the Court which, however, did not lead to practical implications on the
case was commented in Judge Dugard’s Separate Opinion on this case, who noted the following: “This is
the first occasion on which the International Court of Justice has given its support to the notion of jus
cogens. It is strange that the Court has taken so long to reach this point because it has shown no hesitation
in recognizing the notion of obligation erga omnes, which together with jus cogens affirms the normative
hierarchy of international law. Indeed, the Court itself initiated the notion of obligation erga omnes in 1970
in the Barcelona Traction case (Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v.
Spain), Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 32) and has recently confirmed its adherence to the
notion in its Advisory Opinion in the case concerning Legal Consequences of the Construction of a Wall in
the Occupied Palestinian Territory (I.C.J. Reports 2004, p. 136, para. 155). Until the present Judgment the
Court carefully and deliberately avoided endorsing the notion of jus cogens despite the many opportunities
it had to do so”. According to Judge Dugard, the fact that the Court supports the concept of peremptory
norms of international law will increase the efficiency and integrity of international law by encouraging the
adoption of solutions that meet the overall objectives of the international legal order. As Judge mentioned,
peremptory norms “are a blend of principle and policy” and hold the highest level in the hierarchical system
of international law because they not only “affirm the high principles of international law, which recognize
the most important rights of the international order … but they also give legal form to the most fundamental
policies or goals of the international community” 5 .
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In the decision of 2007 on the case Concerning the Application of the Convention on the Prevention
and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), the Court
reiterated its adherence to the validity of the concept of jus cogens, noting that the argument of Bosnia
regarding the acts genocide and other unlawful acts committed against “non-Serbs” outside the territory of
Bosnia and Herzegovina (as well as on its territories) “might relate to non-Bosnian victims, it could raise
questions about the legal interest or standing of the Applicant in respect of such matters and the significance
of the jus cogens character of the relevant norms, and the erga omnes character of the relevant
obligations” 1 .
The question on the list of existing peremptory norms in the modern international law also does not
have a clear answer given the nature of this legal institute. To prove the existence of jus cogens norms one
should refer to the international treaties, the decisions of international judicial institutions, first of all of the
International Court of Justice, as well as the decisions of national courts, international declarations and the
works of well-known reputable scholars. The analysis of the abovementioned sources suggests that the
peremptory status is conferred to the norms prohibiting aggressive use of force, racial discrimination,
genocide, slave trade, piracy and torture. Such a list is recognized by authoritative international lawyers 2 ,
and international and national courts. There is a view supported by the International Criminal Tribunal for
the former Yugoslavia and some scholars that the prohibition and punishment of crimes against humanity
and war crimes are also norms of jus cogens, but still no worldwide univocal recognition of these norms as
peremptory can be acknowledged 3 . The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia in the
Kupreskic case stated: “most norms of international humanitarian law, in particular those prohibiting war
crimes, crimes against humanity and genocide, are also peremptory norms of international law or jus
cogens, i.e. of a non-derogable and overriding character” 4 .
One should note that the norms of jus cogens are substantive prohibitive provisions, most of which
concerns the protection of fundamental human rights as the highest values. As early as in the case of South
West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa) (1960-1966), in his Dissenting Opinion
Judge Tanaka stated that “if we can introduce in the international field a category of law, namely jus
cogens, recently examined by the International Law Commission, a kind of imperative law which
constitutes the contrast to the jus dispositivum, capable of being changed by way of agreement between
States, surely the law concerning the protection of human rights may be considered to belong to the jus
cogens” 5 .
Enhancing the role of peremptory norms in the regulatory system of international law, which is
dispositive by nature, indicates the emergence of an unconventional consensus on the recognition of the
special, “above-subject” character of some international legal norms, showing the tendency towards
international law “imperativization” 6 . It is not about total “imperativization”, but rather an increase in the
role of mandatory elements in the mechanism of international legal regulation. The larger practical
application of the concept of jus cogens norms demonstrates understanding by the international community
of the need to improve legal guarantees of compliance with certain provisions of international law that
prohibit behavior that is internationally recognized as the most threatening to the world peace. The
agreement of the States to confer a peremptory status to certain norms, the observance of which cannot be
Dugard, 88, paras. 5-10.
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derogated by any subject, in other words, to recognize their highest legal force and to change their legal
character from discretionary to mandatory proves the overall trend of international law “imperativization” 1 .
Finally, it seems appropriate to quote from the Dissenting Opinion of Judge Kreca to the 1996
Judgment on the Case concerning application of the Convention on the Prevention and Punishment of the
Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro): “Jus cogens creates grounds for a
global change in relations of State sovereignty to the legal order in the international community and for the
establishment of conditions in which the rule of law can prevail over the free will of States” 2 . As noted by
Professor M. Buromenskiy, “peremptory norms form the foundation of the regulatory system of the modern
international law, and define the validity or voidance of its norms” 3 .
The emergence of the concept of existence of peremptory legal norms by their legal force is a
proving that the international community has recognized the need for positive legal measures to ensure
world order. Despite the skeptics’ arguments that jus cogens norm are an alien phenomenon in the freespirit international law, an objective reality is not only their existence, but also their efficiency as a tool to
refrain states from committing illegal actions.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТУ ВИЗНАННЯ ГЛАВ
ДЕРЖАВ ВІД ДОБИ АБСОЛЮТИЗМУ ДО
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СВІТУ
The problems of international legal recognition of a president were historically considered in the
article. The importance of this procedure for the normalization of international relations of the
state with other subjects of international law appears. Analysis of the main stages of the
international legal recognition is performed. The study found that in the initial stages of the
statehood in the Middle Ages and the institution of recognition is personified. In the XVII century
monarch’s recognition begins to undergo significant changes, transformed into a procedure of
recognition of states. Such recognition appears with the consent of the international community,
but not the will of a particular monarch. These changes are associated with the conclusion of the
Peace of Westphalia in 1648, which resulted in Europe established a new order based on the
concept of state sovereignty. The author also substantiated that with the 90‐ies of XX century
changing emphasis in the recognition procedure, it is connected with the observance and
protection of human rights by the State through its agencies (primarily the head of state), which
claims to recognition as a full subject of international law and the international community.
Besides, the author focuses on the fact that although the XVII century recognition of semantic
load changes, the role of the head of state still remains important. After all, the refusal to
recognize the head of state deprives the state of the effective exercise of their international
rights. Thus, the conclusion about the importance of the act of recognition for the head of state
of any country was made.
Key words: international legal recognition, recognition procedure, head of state, absolutism,
monarch, globalization.

Сьогодні ми вивчаємо позавчора з тим,
щоб вчора не змогло паралізувати сьогодні,
а сьогодні не могло паралізувати завтра.
Фредерік Вільям Мейтланд
Інститут визнання є найстарішим у міжнародному праві. Протягом багатьох століть цей інститут
зазнавав суттєвих змін та трансформації як щодо форми, так щодо змісту. Якщо на первісних етапах
свого становлення йшлося про визнання глав держав, то починаючи з XVIII ст., коли відбулося
переформатування світу внаслідок хвилі буржуазних революцій (у багатьох зарубіжних державах
установлюється республіканська форма правління, а більшість абсолютних монархій перетворюються на
парламентські форми правління), йдеться про визнання держав. Нині держави є головними учасниками
міжнародного політичного життя. При цьому повноцінне їх існування і функціонування на
міжнародному рівні важко уявити без наявності відповідного правового інституту визнання як
суверенних і незалежних суб'єктів правовідносин. І хоч у сучасному світі нібито акценти змінилися з
визнання глав держав на власне саму державу, усе ж важливе значення та роль визнання глави держави
для нормального існування держав важко заперечувати. Адже, як відомо, на міжнародній арені
офіційними представниками держав є глави відповідних держав, які законним шляхом прийшли до
влади. У такій якості вони виступають ex officio в міжнародних зносинах. До того ж таке становище
глави держави не піддається жодним сумнівам жодною державою світу, визнано практикою
міжнародного спілкування та закріплено в низці міжнародно-правових актів, у першу чергу Віденській
конвенції про дипломатичні зносини 1961 року. За главою держави закріплюється, як правило, низка
важливих повноважень у галузі зовнішньополітичної діяльності. Доволі часто глава держави (зокрема, у
президентських республіках), реалізуючи той чи інший зовнішньополітичний курс, впливає на світову
політику і навіть на саме міжнародне право. Тому, безперечно, визнання глави держави міжнародною
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спільнотою має важливе значення. До того ж маємо констатувати, що останнім часом спостерігається
підвищення ролі та значення світових лідерів (у такій якості саме і починають нині сприймати глав
найбільш потужних зарубіжних держав – США, Росії), а відтак визнання держави тісно взаємопов’язано
з визнанням глави держави.
Правовий інститут визнання – це один із найскладніших, суперечливих інститутів міжнародного
права, який динамічно розвивається. Відповідно питання, пов'язані з міжнародним визнанням, є
предметом дослідження і пильної уваги багатьох правників, починаючи ще із середини XIX ст. Одним із
перших про це писав І. Блюнчлі. У дореволюційній російській науці серед перших до проблеми
звернулися В. П. Даневський та Ф. Ф. Мартенс. За радянських часів питання визнання було піддано
детальному розгляду в працях Р. Л. Боброва, Є. А. Коровіна, С. Б. Крилова, Р. І. Курдюкова, М. І.
Лазарева, С. І. Лісовського, І. І. Лукашука, Л. X. Мінгазова, Л. А. Моджорян, Д. І. Фельдмана. Слід
також звернути увагу на оцінки інституту визнання та вивчення його практики в працях Д. Анцілотті, Я.
Броунлі, Ш. де Вішера, Р. Кельзена, Д. Кроуфорда, Р. Лаутерпахта, Л. Оппенгейма, А. Фердросса та Ч.
Хайда. Сучасний період в історіографії цієї теми дослідження репрезентує дисертаційна
робота дослідника Ф. Р. Гасимова. Із кола вітчизняних дослідників у цьому тематичному
напрямі працювали М. О. Баймуратов, В. Г. Буткевич, А. І. Дмитрієв, О. В. Задорожній, В. В. Мицик, В.
І. Муравйов. Проте, незважаючи на таку велику кількість наукових праць з окресленої проблематики, і
нині доктрина далека від єдності. У сучасній українській міжнародно-правовій науці інститут визнання
майже не досліджується, а його характеристика як міжнародно-правового інституту обмежується
розділами навчальних посібників. Це абсолютно не відповідає реальним потребам зовнішньополітичної
діяльності України. До того ж проблеми навколо окупованого росіянами Криму та визнання української
влади після революції гідності на міжнародному рівні ще раз підтверджують складність цього інституту
міжнародного права. У цілому аналіз літературних джерел показує нерозробленість окремих важливих
проблем міжнародного визнання, з-поміж яких можна виокремити проблему міжнародно-правового
визнання глави держави. У зв’язку з цим метою даної статті буде намагання усунути цю прогалину
науки міжнародного права.
Інститут визнання в міжнародному праві має давню історію. Якщо звернутися до його витоків, то
можна зрозуміти, що в минулому акт визнання держави був адресований виключно монархові. Питання
ставилося про визнання чи невизнання короля, царя, султана, князя, шейха тощо. Натомість нині в
сучасній юридичній літературі в більшості випадків йдеться про визнання держав, урядів, воюючої і
повсталої сторони і практично відсутні праці про міжнародно-правове визнання глав держав. Однак у
практиці міжнародних відносин саме на главу держави покладається часто важлива місія з виконання
зовнішньополітичного курсу держави. Для цього конституційне право більшості зарубіжних країн
наділяє главу держави необхідним арсеналом важливих зовнішньополітичних та дипломатичних
повноважень. У цьому зв’язку варто погодитися з Р. А. Каламкаряном та Ю. І. Мигачевим, які вважають,
що, проводячи різницю між видами міжнародного визнання, юристи у своїй більшості упускають, що
акти визнання застосовуються не тільки при констатації визнання держави, уряду або повсталої сторони,
аналіз визнання повинен здійснюватися в більш широкому плані й застосовуватися щодо будь-яких
змін, що можуть мати місце в міжнародному правопорядку 1 . Більше того, таку думку можна
продовжити: визнання в міжнародному праві слід розуміти широко і застосовувати щодо будь-яких
змін, які можуть справляти вплив на міжнародний правопорядок. Тому, з нашої точки зору, доцільно
доповнити наведену вище класифікацію визнанням глави держави. При цьому важливо розуміти, що
міжнародно-правове значення визнання полягає, перш за все, у нормалізації відносин з іншими
державами; виводить державу з міжнародної ізоляції; дозволяє визнаній державі в повному обсязі
реалізувати свою міжнародну правосуб'єктність. Глава держави як представник держави на міжнародній
арені повинен бути визнаний у такій якості суб’єктами міжнародного права. Інакше неможливо
будувати нормальні відносини з державою, главу якої не визнано, особливо щодо тих, де глава держави
одночасно очолює й уряд (президентська республіка).
Наслідком визнання глави держави є: можливість представляти свою державу в міжнародних
відносинах, брати активну участь у різноманітних форумах, конференція, офіційних зустрічах, візитах,
самітах, у процедурі підписання міжнародних договорів. Відтак завдяки міжнародно-правовому
визнанню глава держави реалізує зовнішньополітичний курс своєї держави. Тобто в даному разі
простежується взаємозв’язок між процедурою визнання глави держави та можливістю держави в
1 Каламкарян, Р.А., Мигачев, Ю.И. (2004). Международное право. Москва: Изд-во Эксмо, 124.
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повному обсязі реалізувати свою міжнародну правосуб'єктність. Глава держави виступає як посередник,
сполучна ланка між міжнародною спільнотою і державою, яку представляє. Саме через цю персону в
більшості зарубіжних країн здійснюються найбільш важливі зовнішні функції держави. Тому від
активності глави держави, його дипломатичних здібностей, вміння домовлятися часто залежить
успішність зовнішньої політики держави.
Як відомо, на первісних етапах становлення державності визнання мало суто персоніфікований
характер і пов’язувалося з визнанням монарха. Цей етап триває аж до XVII ст. При цьому, як вірно
відмічає Р. М. Дурсунов, «літературні пам’ятки давнини не дають можливості вважати, що серед тих
норм і інститутів, які складали міжнародні відносини того часу, вже був і інститут визнання. Напевно,
можна говорити лише про його зародкові форми»1 .
Хоч неможливо встановити час виникнення інституту визнання, але можна припустити, що
прообраз цього інституту появився на початкових стадіях становлення державності. Вже перші
договори, які укладалися між монархами, містили окремі елементи визнання, щоправда це стосувалося
виключно влади монарха. Це й зрозуміло, бо, як зазначає І. І. Лукашук, у той період суб'єктами
міжнародних відносин були не держави, а монархи-суверени як носії всієї повноти влади2 .
Практика визнання застосовувалася ще у стародавньому Китаї. За офіційною ідеологією Китаю
того часу, тільки Серединна імперія була справді суверенною і незалежною державою. Всі інші держави,
що оточували імперію, і навіть власне китайські, не визнавалися рівними партнерами. Вважалося, що
тільки перші сім держав не потребують визнання. Всі інші повинні були отримати визнання з вуст
імператора. Якщо визнавалася варварська держава, то вона вважалася вже частиною імперії. Ця
практика належить до періоду імперії Чжоу (1122–256 рр. до н. е.), коли в Китаї існувало сім великих
державних утворень і безліч дрібних. Тільки в III–II ст. до н. е. з ослабленням Піднебесної імперії поряд
із цією конфуціанською доктриною складається думка про можливість існування політично і юридично
незалежних держав. У практиці стародавнього Китаю також застосовувалося визнання в разі державного
перевороту або зміни династії3 .
Наступним прикладом, що демонструє елементи визнання у стародавніх міжнародних відносинах,
можна вважати одну з найдавніших пам’яток Стародавнього світу – договір між фараоном Рамзесом II
та хетським царем Хатушилем III, який був укладений 1295 р. до н. е. Це був союзний договір, але
одночасно цим актом сторони фактично визнали одна одну як рівноправних учасників. Слід відмітити,
що такі елементи визнання не мали широкого поширення в той час. Це пояснювалося тим, що в
рабовласницьку епоху більшість держав були імперіями, які не воліли визнавати іще якусь систему,
окрім власної. Імператори виходили з того, що вони не потребують від когось визнання. Така досить
«примітивна» практика зберігалася між державами аж до пізнього Середньовіччя.
У ХIV–ХV ст.ст. звертають на себе увагу міжкнязівські договори, які забезпечували визнання
політичної незалежності кожного окремого владики. Згодом у міжнародно-правовій практиці
Московської держави велике значення мала боротьба за визнання її суверенітету і рівноправного
становища серед європейських держав4 .
Виникнення єдиної Російської держави наприкінці XV ст. і вступ її у спільноту європейських
держав як суб'єкта міжнародних відносин означало вступ до співтовариства європейських держав нової
суверенної одиниці. Принцип суверенітету в практиці державної діяльності єдиної Російської держави
мав свою специфіку. Вона полягала в понятті «самодержавство». Під самодержавством у XV–XVI ст.ст.
розумілося самостійність, повновладдя і незалежність. В основі сучасних учень про самодержавство
лежить ідея про необмежену владу. Однак у XV–XVI ст.ст. поняття «самодержавство» мало інше
значення і виражало не обсяг влади російських монархів, а її незалежний характер. «Політичні терміни, писав В. О. Ключевський, - мають свою історію, і ми неминуче впадемо в анахронізм, якщо, зустрічаючи
їх в пам'ятках віддаленого часу, будемо розуміти їх у сучасному нам сенсі... Словом «самодержавство»
характеризували не внутрішні політичні відносини, а зовнішнє становище московського государя... з

1 Дурсунов, Р.М. (2011). Історія інституту визнання держав. Юрист України, 4(17), 43.
2 Лукашук, И.И. (1996). Международное право. Москва: БЕК, 42.
3 Фельдман, Д.И., Баскин, Ю.Я. (1990). История международного права. Москва: Международные
отношения, 45.
4 Коровин, Е.А. (1946). История международного права: От древности и до конца XVIII в. Москва: Изд-во
ВЮА, Высш. дип. шк. МИД СССР, 45.
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поняттям про самодержавство суспільство єднало думку про зовнішню незалежність країни»1 . Таким
чином, поняття «самодержавство» виникло як міжнародно-правове.
В епоху правління Івана III і Василя III у міжнародних відносинах Московської держави і країн
Західної Європи величезне значення має визнання титулу царя. Визнання титулу царя, государя всієї
Русі, не означало визнання тільки рангу держави, а означало визнання її територіальної цілісності,
територіальної єдності, визнання верховної влади. Багато європейських держав, хоч і не відразу,
визнавали царський титул. Так, австрійський імператор Максиміліан I у своїх грамотах 1505-го і 1514 р.
називає Івана III і Василя III імператорами і братами 2 . Царський титул визнають Данія і Лівонський
орден. 1555 р. царський титул визнала Англія, а 1557 р. король іспанський Філіп II іменував
московського царя імператором усія Русі. 1615 р. Франція називає російського царя імператором росіян.
Герцог Флорентійський Козьма III також титулує московського царя імператором. Таким чином, у ХV–
ХVI ст.ст. багато європейських держав, у тому числі Англія, Франція, Іспанія, визнають за російськими
государями титул не тільки царя, але й імператора3 . Як зазначає Г. Б. Гальперін, «визнання царського
титулу означало не тільки визнання єдності російської держави, її територіального верховенства, тобто її
внутрішнього суверенітету, але і її політичну незалежність і самостійність» 4 . Проте визнання царського
титулу зустрічало опір з боку окремих держав Європи, які не були зацікавлені в появі нової
централізованої держави. Швеція і Польща відмовлялися визнати царський титул. Не поспішали з
визнанням і католицькі країни, де була широко поширена теорія єдиної Священної Римської імперії
німецької нації, основою якої була ідея про те, що народи, які сповідують християнство, становлять одне
нероздільне ціле і повинні мати одного царя. Відповідно до цієї теорії кожна держава повинна була
підпадати у васальну залежність від Священної Римської імперії, а королі проголошувалися ленніками
імператора як феодального владики християнського світу. Проте Іван III відкинув пропозицію
імператора Священної Римської імперії Фрідріха II прийняти царський титул з його рук. Московські
князі вимагали від європейських держав визнання за ними титулу «государя всієї Русі» й вважали, що їм
немає потреби отримувати титул із рук імператора. Визнання титулу «государя всієї Русі» означало
визнання єдиної Російської держави, що у свою чергу було визнанням нового суб'єкта міжнародного
права і рівноправного члена спільноти європейських держав.
Наведені приклади показують, що в тій чи іншій формі визнання застосовувалося і в давнину (як у
Китаї), і в середні віки. Але визнання носило персоніфікований характер, визнавалася влада монарха або,
як у разі визнання єдиної Російської централізованої держави, титул монарха. Це пов'язано з тим, що
тоді територіальне верховенство сприймалося як власність монарха на державну територію. «Державна
територія розглядалася як річ, що перебуває у власності... монарха» 5 .
У період абсолютизму погляди на територіальне верховенство не зазнають істотних змін.
«Абсолютна монархія різних країн, що підкорила собі окремих феодалів, внесла ту поправку в колишнє
поняття про території і владу, що проголосила себе верховною владою і разом із тим вищим володарем
території. Королі успадковували територію, набували її, міняли, дарували, купували. Так це було до
буржуазних революцій, по-новому вирішено питання про державне верховенство над територією»6 .
Багато авторів, що займалися питаннями визнання в міжнародному праві, сходяться на думці, що
цей інститут у його сучасному розумінні виник у ХVI–ХVII ст.ст.
1648 р. відбувається підписання Вестфальського миру. Світ змінюється. Процедура визнання
монархів трансформується в процедуру визнання держав. Саме тоді відбуваються також кардинальні
зміни в політичних устроях багатьох державах. Внаслідок буржуазно-демократичних революцій, що
відбуваються в Європі та Америці, відбувається переформатування держав. Там, де монарх пішов на
компроміс з буржуазією, встановлюється конституційна монархія з обмеженими повноваженнями глави
держави, а в тих країнах, де не був досягнутий компроміс, монархія змінюється республікою, де народ
1 Ключевский, В.О. (1909). Боярская Дума. Москва: Т-во Тип. А. И. Мамонтова, 270-271.
2 Памятники дипломатическихъ сношенiй cъ Имперiею Римскою (1851). Томъ I. Съ 1488 по 1594. СанктПетербург: Тип. II Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии, 357.
3 Капустин, М. (1852). Дипломатические сношения России с Западной Европой во второй половине XVI в.
Москва: Университетск. тип., 93.
4 Гальперин, Г.Б. (1970). Вопросы международно-правового признания единого Российского государства
XV-XVI вв. Советский ежегодник международного права, 1969. Москва: Наука, 270.
5 Барсегов, Ю.Г. (1958). Территория в международном праве. Москва: Госюриздат.
6 Трайнин, И.П. (1947). Вопросы территории в государственном праве. Известия А. Н. СССР. Отделение
экономики и права, 4, 221.
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виступає джерелом влади. На міжнародній арені визнання монарха трансформується у визнання
держави. Першим прикладом міжнародно-правового визнання в сучасному розумінні було визнання
Іспанією 1648 р. Сполучених Нідерландів, які 1581 р. проголосили свою незалежність1 . Доцільно
вважати, що цей факт є прикладом колективного визнання держави, бо попередньо невизнана країна
Сполучені Нідерланди отримала визнання всіх учасників Вестфальського миру 1648 р.2 Одночасно
визнання свого суверенітету отримав також і Швейцарський Союз. Починаючи з Вестфальського миру,
у міжнародно-правовій практиці появляється правило, згідно з яким прийняття нової держави в «сім'ю
народів» проводиться за згодою самої міжнародної спільноти. На Вестфальському конгресі був
розроблений мирний договір, який визначив нову систему міжнародних відносин у Європі. Було
практично покінчено зі Священною Римською імперією - головною перешкодою на шляху становлення
незалежних національних держав.
Подальшим кроком у практиці цього інституту в рамках цього періоду було визнання США. Так,
13 штатів Північної Америки, що відокремилися від Англії та проголосили себе незалежними 1776 р.,
були визнані такими з боку Франції 1778 р.3 Слід зазначити, що пізніше, 3 вересня 1783 р., був
підписаний Паризький мир між Великою Британією та США, за яким Велика Британія визнавала
незалежність 13 колоній та відмовлялася від будь-яких претензій щодо управління ними4 .
Наступний етап вже пов’язується із становленням інституту визнання уряду і націй (народів), що
виборють незалежність, і припадає на XX ст. Саме в цей період відбувається істотне зміцнення позицій
уряду як основного державного органу, покликаного реалізовувати засади внутрішньої і зовнішньої
політики держави. Щороку ця тенденція посилювалася і привела до того, що нині уряд посідає
пріоритетне (домінуюче) становище в системі органів державної влади. Також у цей період унаслідок
активного руху націй (народів) у напрямі свого самовизначення не можна не виділити і процедуру
визнання таких національно-визвольних рухів. При цьому варто визнати, що особливістю міжнародноправового визнання націй (народів), що борються за незалежність, як воюючої сторони, уряду чи
держави є те, що воно юридично не залежить від позицій колишньої метрополії. Різні види визнання цих
органів і організацій де-факто, як на початковій стадії цієї боротьби, у ході її і після її завершення
зміцнюють міжнародне становище народів, що ведуть боротьбу, свідчать про високий міжнародний
авторитет визнаних органів і організацій, що очолюють цю боротьбу, і полегшують здійснення їх представництва на міжнародній арені. Це представництво здійснюється за допомогою утворення тимчасових
і постійних урядів, проголошення незалежної державності, а на перших етапах боротьби за національну
незалежність - створенням організацій об’єднання та різноманітних за своєю спрямованістю фронтів
національного звільнення. Визнання останніх, як і визнання організацій опору під час військових дій є
самостійним видом визнання недержавних суб’єктів. До того ж визнання, надане цим організаціям, має
багато специфічних рис. Воно не є ні визнанням як держави, ні визнанням як уряду. Організації опору
створюються всередині держав як представники альтернативного щодо існуючої влади уряду, який є
визнаним суб’єктом міжнародного права. Визнання організацій опору не збігається також із визнанням
як воюючої сторони насамперед тому, що визнання як воюючої сторони має місце в громадянських і
національно-визвольних війнах. По-друге, воно припускає заняття позиції нейтралітету щодо визнаного.
Так, у період Другої світової війни визнання організацій опору з боку країн антигітлерівської коаліції не
тільки не збігалося зі статусом нейтралітету стосовно визнаних, але припускало надання їм усілякої,
насамперед військової допомоги. Аналогічне мало місце в практиці взаємодії міжнародної спільноти з
Організацією звільнення Палестини. Арабський народ Палестини представляє Організація визволення
Палестини (ОВП), міжнародну правосуб'єктність якої визнали в 70-х роках XX ст. спочатку Рада
Безпеки, а потім і Генасамблея ООН. Нині має статус спостерігача в ООН, Лізі арабських держав та
інших міжнародних організаціях. ОВП контактує з досить великою кількістю держав (з Єгиптом,
Францією, Сирією, Ліваном та ін.). Палестина є учасницею кількох десятків універсальних міжнародних
договорів, зокрема Женевських конвенцій 1949 р. та Конвенцій ООН з морського права 1982 р. 1993 р.
ОВП підписала Вашингтонську угоду, яка передбачала створення на окупованих Ізраїлем територіях
тимчасової Палестинської автономії. Тепер цей орган здійснює адміністративну та судову владу на
окупованих територіях. Із створенням тимчасової Палестинської автономії ОВП втратила статус суб'єкта
міжнародного права, який тепер визнається за представниками уряду Автономії. Народ Західної Сахари
1 Міжнародне право (2008). Київ: Юрінком Інтер, 130.
2 Вестфальский мир. <http://ru.wikipedia.org>.
3 Тодоров, И.Я. (2005). Международное публичное право. Київ: Знання, 279.
4 Бум суверенитетов. <http://www.politjournal.ru>.
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має статус, аналогічний статусу арабського народу Палестини, його міжнародна правосуб'єктність
визнана ООН, за якої він отримав статус спостерігача.
Наразі можна стверджувати і про новітній етап у розвитку інституту визнання, що розпочинається
з 90-х років XX ст. і пов’язаний із крахом соціалістичної системи. Усього за період з 1990 р. у світі
появилася 21 нова держава. П’ятнадцять країн на теренах СРСР та ще шість на теренах Югославії. Саме
дезінтеграція Радянського Союзу та Югославії обумовила постановку питання про визнання колишніх
югославських та радянських республік. Хоч сама процедура і не зазнає жодних змін, проте відчуваються
доволі гостро певні тенденції. Перш за все відбувається переосмислення самої суті визнання. Раніше
акцент був зроблений на таких моментах: при визнанні нової держави інші держави визнавали її новим
суб’єктом міжнародного права, з яким мали намір підтримувати офіційні відносини; при визнанні
органів влади (уряду, глави держави), що затвердилася неконституційним шляхом у державі або на
частині її території, достатньо ефективною, щоб виступати в міждержавних відносинах як представник
цієї держави або населення відповідної території. При цьому кожна держава вчиняла акт визнання,
виключно зважаючи на власні національні інтереси і в більшості випадків не звертаючи уваги на реакцію
міжнародної спільноти (інших суб’єктів міжнародного права). Нині, як видається, спостерігається
зміщення таких акцентів у площину дотримання прав і свобод людини, сумлінного виконання
міжнародних зобов’язань, дотримання положень Статуту ООН тощо. Але найперше, на що звертається
увага, причому незалежно від виду визнання – держави чи органів влади, – дотримання і гарантування
прав людини. Саме цей аргумент виступає як визначальний при визнанні чи невизнанні того чи іншого
суб’єкта міжнародного права. До того ж змінилося і ставлення до визнання. Визнання уряду чи глави
держави, який прийшов до влади у неконституційний спосіб і причетний до порушення прав людини,
може відобразитися на престижі держави на міжнародній арені. Більше того, у певних випадках це може
служити підставою для припинення тісних взаємовигідних відносин з такою державою, що негативно
може відобразитися на її економіці. Така зміна пріоритетів пояснюється сучасними глобалізаційними
процесами, які роблять світ більш пов’язаним і залежним. Дуже складно в сучасному світі існувати
ізольовано від інших суб’єктів міжнародного співтовариства.
Отже, з вищенаведеного можна констатувати таке: інститут визнання має давню історію; на
первісних етапах становлення державності інститут визнання був пов’язаний із визнанням влади
монарха, причому воно могло сприйматися локально. Не всі монархи вважали за необхідне мати
визнання інших монархів; у період Середньовіччя визнання фактично не зазнало істотних змін,
продовжує мати персоніфікований характер і пов’язувалося з визнанням монарха чи титулу монарха; з
Вестфальського миру 1648 р. процедура визнання монархів трансформується в процедуру визнання
держав, при цьому важливо те, що таке визнання держав починає відбуватися вже не з волі того чи
іншого монарха, а за згодою самої міжнародної спільноти; з 90-х років XX ст. змінюється смислове
навантаженням визнання, яке пов’язується з дотриманням і захистом прав людини тією державою в
особі її органів, яка претендує на визнання її повноправним суб’єктом міжнародного права і
міжнародного співтовариства. Проте, на нашу думку, хоч з XVII ст. смислове навантаження визнання
змінюється і вже пов’язується не з визнанням монарха, а держави в цілому, роль глави держави усе ж
залишається важливою. Адже не можна не зважати на той факт, що глави держав володіють досить
широким обсягом повноважень у зовнішньополітичній діяльності держави, а тому світове
співтовариство пильно стежить за змінами геополітичної картини світу. До того ж усім відомі приклади
впливу глав держав, які визнавалися світовими лідерами, на міжнародну політику в цілому. Це, зокрема,
стосується Т. Рузвельта, Й. Сталіна, Д. Кеннеді, Р. Рейгана, Дж. Буша (старшого), В. Путіна, які
справили, а останній продовжує справляти, величезний вплив не тільки на світову політику, а й на хід
історії.
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MILITARY AND POLITICAL ASPECTS OF
INTERNATIONAL CYBER SECURITY: ISSUES OF
INTERNATIONAL LEGAL REGULATION
This article examines the problem of legal regulation of political and military aspects of
international cyber security and provides the qualification of its basic definitions, such as “cyber
war” and “cyber weapons” in the existing juridical documents of international organizations,
dedicated to the problems of international cyber security. The article comprises an analysis of
the relevant provisions of the conventions, conducted within the Shanghai Cooperation
Organization, the Council of Europe, the Commonwealth of Independent States, as well as the
existing concepts of international documents, expert views of the North Atlantic Treaty
Organization and a brief overview of the United Nations Group of Governmental Experts on
issues, related to the international cyber security. The detailed analysis of juridical documents
and theoretical concepts gives better understanding of the doctrinal approaches to military and
political aspects of international cyber security.
Key words: international cyber security, cyberspace, international law, cyber‐attacks,
information and communication technologies, cyber war, cyber weapons.
A Problem Statement. The rapid development of scientific progress, as well as the information and
communication technologies, contributed to the emergence of constantly-growing interconnection of all
critical significant infrastructures of states, including defense systems with the cyber infrastructure, which
eventually led to their vulnerability to external and internal factors. While in the early 90th the international
community, considering the problem of international cyber security, was discussing only the issue of
protection of personal data, connected with the active cooperation between states in the political, social,
economic, scientific and technical fields, nowadays it is safe to state that there is a threat of military
operations to be undertaken in cyber space. It should be noted that almost all the countries in the world are
doing researches and developments in the field of cyber weapons usage.
States used to direct their efforts towards the development of defensive strategies, but nowadays we
can discuss the development of offensive strategies within the cyberwar as well. Undoubtedly, this issue is
a serious concern of the international community and demands the urgent need for regulation at the
international level.
Research and Publications Analysis. Certain issues of military and political aspects of international
cyber security were previously examined in the works of T. Morth, G. Kenneth, A. Krutskyh, R. Deibert, R.
Clarke, T. Maurer, A. Fedorov, A. Smirnov and others. In their research papers the above-mentioned
authors concentrated mainly on the subject, connected with the prohibition to use weapons in cyberspace,
or to use cyberspace for military purposes.
However, the subject of comprehensive analysis of the main regulatory documents, related to this
issue, remains unexplored. The analysis will make it possible to identify the main approaches to the
regulation of the research issue at the international level and in terms of certain regional organizations.
The aim of the research is to explore the development of conceptual approaches to the regulation of
military and political aspects of international cyber security and to define its place in the overall
understanding of the concept of international cyber security.
The Objectives of the Article: analysis of the main regulatory documents of international
organizations, dedicated to the management of the issue, connected with the military and political aspects
of the international cyber security and the research of the conceptual framework of legal regulation of this
issue.
Basic material. The problem of use the information and communication technologies (ICT) for
purposes, incompatible with the maintenance of international peace and security, recently has become the
main subject of scientific researches and political negotiations between countries at the international and
regional levels.
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In the course of sixty-five session of the United Nations General Assembly, the Report of the Group
of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the
Context of International Security was heard. The above-mentioned report stated that the existing and
potential threats to cyber security are the most serious problems of the XXI century. These threats are
caused by a wide range of different sources and they are manifested in subversive activities directed against
the individuals and entities, as well as against the national infrastructure and governments 1 . The Group of
Governmental Experts emphasized that inherently the cyber security threats are not exclusively civil or
military technologies, they have a dual nature of the action.
It should be noted that the Group of Governmental Experts has recognized the fact that more and
more countries develop ICTs as tools of warfare and for some political purposes as a separate threat to
international peace and security. As an example, we shall note that according to various estimates, more
than 120 countries are doing researches in the field of warfare in the cyberspace. Security problems in
cyberspace have been a part of the national defense strategies of many countries and organizations for a
long time. Thus, the “International Strategy for Cyberspace” has been approved of in the United States, in
the UK and Germany these documents are known as “Cyber Security Strategy”, in India – “National Cyber
Security Strategy”, in Finland – “Finland’s Cyber Security Strategy”, within the North Atlantic Treaty
Organization the “NATO’s Cyber Defense Concept and Action Plan” and the Plan of Action have been
adopted, within the International Telecommunication Union – “Global Cybersecurity Agenda”, within the
European Union – “Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure
Cyberspace”. Apart from that, states are creating specialized governmental agencies on cyber security and
even some military units, whose main task is to prevent cyberthreats and conduct defensive and offensive
operations in cyberspace.
Unfortunately, at present there is no unified conceptual apparatus for the definitions of “cyber war”
and “cyber weapons”, thus we will try to analyze the scientific approaches to the definition of these
concepts and their ability in terms of the existing juridical documents on international cyber security.
Nowadays there are only three international legal agreements regulating the international cyber
security. They include: Convention on Cybercrime of the Council of Europe, dated 23 November, 2001;
Agreement among the Governments of the Shanghai Cooperation Organisation Member States on
Cooperation in the Field of Ensuring International Information Security, dated 16 June, 2009 with
corresponding appendices and The Commonwealth of Independent States Agreement on Cooperation in
Combating Offences Related to Computer Information, dated 01 June, 2001.
Two of the above-mentioned documents, in particular, the Convention on Cybercrime of the Council
of Europe and The Commonwealth of Independent States Agreement on Cooperation in Combating
Offences Related to Computer Information do not include within the scope of their regulatory any issue of
military and political aspects of cyber security, and limit their authority only to the criminal aspect.
Therefore, it is reasonable to analyze the principles of the Agreement among the Governments of the
Shanghai Cooperation Organisation Member States on Cooperation in the Field of Ensuring International
Information Security and the two of its appendices. Appendix 1 contains definitions of the notions,
including the notion of “cyber war”, defined as “the confrontation between two or more states in cyber
space for the purpose of causing damage to cyber systems, processes and resources, critical and other
infrastructures, undermining the political, economic and social systems and causing massive psychological
impact on the population in order to destabilize the society and the state, in general, and to force the state to
make decisions to the advantage of its enemy” 2 and “cyber weapons” which, according to the establishers
of the Convention, means “cyber technologies, tools and methods, used for the purpose of leading to a
cyber war” 3 .
1

Доклад Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и
телекоммуникаций в контексте международной безопасности, ГА ООН Документ А/65/201 (08
декабря 2010 года).
<http://www.un.org/disarmament/HomePage/ODAPublications/DisarmamentStudySeries/PDF> (2015,
January, 15).
2
Угода між урядами держав-членів ШОС про співробітництво в області забезпечення міжнародної
інформаційної безпеки (прийнята 16 червня 2009 року, вступила в силу 02 червня 2011року).
<http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=28340> (2015, January, 20).
3
Угода між урядами держав-членів ШОС про співробітництво в області забезпечення міжнародної
інформаційної безпеки (прийнята 16 червня 2009 року, вступила в силу 02 червня 2011року).
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Convention of the Shanghai Cooperation Organisation Member States has identified a nonexhaustive list of cooperation areas, which are subdivided on the basis of the threats in the sphere of
international cyber security. All in all, there are six threats of this kind, defined at the Convention, but only
four of them are related to the subject of our research. They include:
1. “Development and usage of cyber weapons, preparation for and conduction of cyber war;
2. The usage of a dominant position in the cyber space for the purpose of causing damage to the
interests and security of other states;
3. Endangerment of safe functioning of global and national cyber infrastructures of man-caused or
natural type;
4. Spread of information, which may harm the socio-political, socio-economic, spiritual, moral and
cultural systems of other states” 1 .
Appendix 2 provides a brief description of each type of threat, specifying them in terms of the
sources of their origin and their basic features. Thus, production and development of cyber weapons is
recognized as the first source of threat, and its main features include the usage of these weapons for the
purpose of cyber war, destructive impact on critical infrastructures of another state, and the impact on any
other system of its defense facilities. The authors of the document define the increase of digital inequality
and the uneven development of cyber-communication technologies in different countries as the second
thread. Thus, its main features include monopolization of software development by some states, the ability
to build in hardware and software facilities some hidden functions in order to establish control over the
cyber resources of another country and to restrict the participation of other states in cyber-technological
cooperation. In accordance with Appendix 2, natural and man-caused disasters that may have been induced
by quite different factors are also recognized as the source of threats to the stable functioning of national
and global cyber structures, and their main feature is the violation of the cyber infrastructure functioning of
a state. Finally, the source of the 4th threat include states, organizations or individuals that spread the
information, harmful to the socio-political, socio-economic, spiritual, moral and cultural systems of other
countries through the usage of cyber infrastructure. Its features may include a spread via media or Internet
resources of the information that distorts the image of the political regime, political system, foreign and
domestic policy of a state or the spiritual and moral principles of its population.
Thus, we conclude that the Governments of the Shanghai Cooperation Organisation Member States
pursue the position of three-element structure of international cyber security – in particular, the presence of
military and political, criminal and terrorist elements in it.
According to the SCO Member States, the vast majority of threats, emerging in cyberspace are
mostly of a military and political character. Given to this fact, the directions of international legal
cooperation in this area have been suggested. They include the following ones, in particular: "the
arrangement of common activities for the development of international law in the field of limiting the
spread and usage of cyber weapons, which pose a threat to defensive capacity, national and public security;
promotion of sustainable functioning and internationalization of the Internet management; the
establishment of common monitoring and responding to threats in the cyber environment; deepening of
mutual trust-building measures that contribute to the international cyber security; the exchange of
information on the legal framework in this area; the improvement of the international legal framework and
practical mechanisms of cooperation among states; the cooperation within international organizations and
forums; the experience exchange and special training in the field of international cyber security”, etc. 2 .
The issue of military and political aspects of international cyber security has been repeatedly raised
within the United Nations Organization. During the 55th session of the United Nations General Assembly
the work on the resolution entitled “Developments in the field of information and telecommunications in
the context of international security” had been renewed. In response to a note verbale of the UN SecretaryGeneral, the Russian Federation offered the draft entitled “Principles, related to the international cyber
security”. Under the provisions of this document, “cyber security” refers to “the protection of the basic
<http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=28340> (2015, January, 20).
Угода між урядами держав-членів ШОС про співробітництво в області забезпечення міжнародної
інформаційної безпеки (прийнята 16 червня 2009 року, вступила в силу 02 червня 2011року).
<http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=28340> (2015, January, 20).
2
Угода між урядами держав-членів ШОС про співробітництво в області забезпечення міжнародної
інформаційної безпеки (прийнята 16 червня 2009 року, вступила в силу 02 червня 2011року).
<http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=28340> (2015, January, 20).
1
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interests of an individual, the society and the state in cyberspace, including information and
telecommunications infrastructure and information itself in terms of its characteristics such as integrity,
objectivity, confidentiality and availability” 1 . The document defines a typology of international cyber
security terms and its five basic principles. These principles establish that the activities of each state and
other subjects of international law in international cyber space should contribute to the overall social and
economic development and they have to be carried out in the way to correspond to the tasks of sustainable
peace and security. The principles also presuppose that states and other subjects of international law must
bear international responsibility for the cyberspace activities, carried out by themselves, under their
jurisdiction or within international organizations that they belong to 2 .
Besides, during the 66th session of the UN General Assembly the document entitled “Rules of
conduct in the area of international cyber security” was discussed. The above-mentioned document was
suggested in the letter addressed to the Secretary-General by the representatives of China, Russia,
Tajikistan and Uzbekistan. The main purpose of this document was to define the rights and obligations of
states in cyber space, to stimulate their responsible behavior and strengthen the cooperation.
According to the above-mentioned document, each state, that voluntarily agrees to implement these
rules, obliges: to comply with the UN Charter and generally accepted norms of international law; not to use
the information and communication technologies, including networks, to carry out hostilities, acts of
aggression, threats to international peace and security; not to spread cyber weapons and corresponding
technologies; to promote the development of multilateral and democratic international Internet governance
mechanisms; to assist developing countries in the advancement of their capabilities in the field of cyber
security and the elimination of the digital divide; to promote peaceful resolution of disputes, refraining from
the usage of military force or threat of force 3 .
These rules were also secured in the Concept of the Convention on International Information
Security, which was presented at the London Conference on Cyberspace in 2011.
This document significantly expanded the range of military and political threats in cyberspace,
defined the basic principles of international cyber security, as well as, in separate chapters, regulated
countermeasures of cyber space usage for military and political, terrorist and criminal purposes. The main
means of military conflicts resistance in cyber space is the obligation of states to cooperate in the field of
international cyber security, to take all necessary measures to prevent the destructive impact of information
from its territory and to cooperate with the aim to detect the source of cyber-attacks and to eliminate their
consequences, to refrain from the development of schemes and doctrines that can provoke threats in cyber
space or the emergence of cyber war, to refrain from the actions that could affect the integrity of cyber
space of another state, to not use the information and communication technologies with the aim to interfere
with the internal affairs of other states, to refrain from the threat or use of force against cyber space of
another state, to refrain from hostile propaganda and slander with the aim to interfere with the internal
affairs of another state, to refrain from spread of false information and to take action against the
proliferation of cyber weapons 4 . Moreover, the concept defines the measures of trust between states within
the military growth of cyber space. They include the exchange of national cyber security concepts, rapid
exchange of information on critical events or threats, as well as the measures that have to be taken in order
to regulate and neutralize them and guidance on cyber space activities.
It should be noted, that the definition of “cyber war” and “cyber weapons” in the above-mentioned
Concept of the Convention coincides with the definitions, suggested at the SCO Member States
Convention. Therefore, it can be stated that the suggested concept fully reflects the approach to the
1

Крутских, А.В. (2004). Технологический прогресс и современные международные отношения. Москва:
Просвещение.
2
Крутских, А.В. (2004). Технологический прогресс и современные международные отношения. Москва:
Просвещение.
3
Письмо Постоянных представителей Китая, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана
при Организации Объединённых Наций от 12 сентября 2011 года на имя Генерального секретаря
ООН, ГА ООН Документ А/66/359 (14 сентября 2011 года).
<http://rus.rusemb.org.uk/data/doc/internationalcoderus.pdf> (2015, January, 23).
4
Конвенция об обеспечении международной информационной безопасности (концепция) (представлена
23 сентября 2011 года).
<http://www.mid.ru/bdomp/nsosndoc.nsf/e2f289bea6297f9c325787a0034c255/542df9e13d28e06ec32579250
03542c4!OpenDocument> (2015, January, 22).
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understanding of international cyber security, depicted at the SCO Member States Convention, and,
additionally, significantly expands and details its position. Despite the fact that the document has been
extensively discussed by the international community, currently we are unable to reach a consensus on it
and it is still being just a concept.
Within the study of military and political aspects of international cyber security it is relevant to state
yet another conceptual approach to the understanding of it. In 2013 in Tallinn, the experts of Cooperative
Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) manifested the document entitled “The Tallinn Manual on
the International Law Applicable to Cyber Warfare”. This document is not official, and only reflects the
views of individual NATO experts. But, despite this, it is extremely interesting in terms of the interpretation
of existing international law and its possible application in warfare within cyber space.
Tallinn Manual regulates an extremely wide range of issues, including: international law of cyber
security, issues of sovereignty, jurisdiction and state responsibility in the cyber space, issues of use of force
and right to self-defense, international organizations activity. A separate part regulates the issues,
concerning the law applicable to armed conflicts in cyber space. They include: general issues, conduct of
hostilities, participation in armed conflict, definition of cyber attacks, cyber attacks against persons and
objects, means and methods of war, perfidy, improper use of emblems and indicators of international
organizations, cyber espionage, blockade and legal regimes of special zones, issues concerning the activity
of certain persons and objects, among them are the following: medical and religious personal, United
Nations personnel, children, journalists, detained persons, objects containing dangerous forces, objects
indispensable to the survival of the civilian population, cultural property, issues concerning the protection
of the natural environment, protection of diplomatic archives and communications, humanitarian assistance,
occupation and neutrality 1 .
Thus, Tallinn Manual includes the aspects of jus ad bellum, i.e. the provisions of international law
that regulate the issue of the use of force by states as an instrument of national policy and the aspects of jus
in bello, i.e. the provisions of international law that regulate the conduct of states in the course of an armed
conflict – the provisions of international humanitarian law. The paper comprises the analysis of the four
Geneva Conventions provisions: Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War;
Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War; Convention for the Amelioration of the
Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea; Convention for the
Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field and protocols
relevant to them; provisions of Hague Conventions, namely Convention Respecting the Laws and Customs
of War on Land; Convention Respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Case of
War on Land; Convention Concerning the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Naval War,
provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, Convention on the Safety of United Nations
and Associated Personnel, Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed
Conflict, Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental
Modification Techniques, Convention of the Rights of the Child, Convention on Prohibitions or
Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively
Injurious or to Have Indiscriminate Effects, Convention on Jurisdictional Immunities of States and their
Property, provisions of the Rome Statute of the International Criminal Court, Constitution of the
International Telecommunications Union and also Statutes of the International Criminal Tribunal for the
Former Yugoslavia and Rwanda.
It is worth mentioning that, analyzing the aspect of states’ countermeasures, Tallinn Manual focuses
on the regulation of the "cyber attacks in response to cyber attacks" of the other side issue. It can be
depicted with the following examples: the cyber attacks against critical infrastructures of a state or causing
some damage to the enemy’s command systems. Thus, the Manual does not regulate the issues, connected,
for example, with the air attacks on cyber centers of governance or the methods of electronic warfare, since
these operations are implicitly covered by the law of armed conflict. In addition, Tallinn Manual applies to
both: international and non-international armed conflicts. Relevant commentaries to every rule of the
Manual indicate whether it applies to both types of conflict or is limited only to the international armed
conflict regulation. It is necessary to point out that it is the international law, applicable to the international
armed conflicts, that serves as a starting point for legal analysis 2 .
1

The Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare, NATO Cooperative Cyber
Defence Centre of Excellence (first published 2013). <https://ccdcoe.org/249.html> (2015, January, 20).
2
The Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare, NATO Cooperative Cyber
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Conclusions. Thus, having analyzed the problem of legal regulation of the military and political
aspects of international cyber security and qualifications of its basic concepts in existing legal documents,
we conclude that currently there are two distinct points of view on the concept of regulation of international
cyber security. Those, who support the first one, completely exclude the military and political aspects from
the international cyber security matter and take the position of its exclusive criminal and terrorist aspects
unification, reflected in the adopted international documents. The second approach supporters direct all
their efforts towards the three-element structure formation of the international cyber security concept,
including the military and political aspects, not only as one of the components, but also as the greatest
threat to the international peace and security in cyber space. Although, this approach is relatively new and is
only on the first stages of being discussed by the UN, NATO and other international organizations, it is
clear that ignoring the military and political aspects of international cyber security in today’s realities is
absolutely impossible and demands an urgent need of regulation within the international community.
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Юрій Заблоцький
Національна академія внутрішніх справ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ МІЖНАРОДНОЇ
ВЗАЄМОДІЇ ПІД ЧАС ВИЯВЛЕННЯ ТА
РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
The article reviews current theoretical, legal and organizational issues of improving the
mechanisms of international cooperation in the documentation of findings crimes in the area of
service activity. The use of the positive experience of European countries in Ukraine was
proposed. Also the list for classification of corruption under the UN Convention against
Corruption was represented. Considered and proposed some measures to improve international
cooperation between Ukraine and other countries in the documentation of findings crimes in
the area of service activity. Conclusions lie in the fact that such cooperation was recognized as
one of the priorities of foreign policy of the Ukrainian state.
Key words: interaction, service activity crimes, identification of crimes, prevention of crimes.
Постановка проблеми. На сучасному етапі державотворення інтеграція України до
Європейського Союзу визнається неодмінною складовою подальшої демократизації нашої країни,
формування громадянського суспільства 1 . Тому радикальні соціально-економічні перетворення, що
відбулися за останнє десятиліття, спричинили як позитивні, так і негативні зміни в сучасному
українському суспільстві. Це, у першу чергу, стосується відносин щодо забезпечення особистої
безпеки громадян, захисту їхнього життя, здоров`я та власності.
Розбудова незалежної правової держави певною мірою залежить від ефективної протидії
злочинності. МВС України визначено головним органом у системі центральних органів виконавчої
влади щодо формування та реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та
громадянина, власності, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань, боротьби зі
злочинністю, розкриття та розслідування злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення
громадської безпеки тощо 2 .
З метою подолання шкідливого впливу корупційних проявів на розвиток економічних та
соціальних процесів світовою спільнотою вживаються заходи щодо протидії корупційній експансії.
Зокрема, боротьба з корупцією визнана більшістю країн пріоритетним напрямом діяльності
державних органів; продовжує вдосконалюватися нормативно-правова база для боротьби з
транснаціональною корупцією; функціонують відповідні міжнародні та національні органи, що
ведуть боротьбу з корупцією; проводиться робота щодо належного наукового забезпечення
антикорупційної діяльності; діють неурядові міжнародні організації, які спрямовують свою
діяльність на створення в суспільстві клімату неприйняття корупції та проводять моніторинг її
поширення у світі, тощо. У результаті чого міжнародна взаємодія під час виявлення та
розслідування злочинів у сфері службової діяльності набуває особливої актуальності.
Стан дослідження. У теорії оперативно-розшукової діяльності, кримінального процесу та
криміналістики окремі питання протидії злочинам у сфері службової діяльності розглядали у своїх
працях С. А. Алтухов, М. І. Ануфрієв, О. М. Бандурка, О. Ф. Бантишев, В. М. Бесчастний, А.
В. Галахова, О. Ф. Гіда, О. М. Джужа, Є. О. Дідоренко, О. Ф. Долженков, О. І. Козаченко, Д. Й.

1

Медведєв, Ю.Л. (2014). Наближення права України до права Європейського союзу: понятійнокатегоріальний апарат та способи узгодження. Вісник Луганського державного університету внутрішніх
справ імені Е.О. Дідоренка, 1, 52–59.
2
Боднар, В.Є. (2014). Деякі аспекти взаємодії підрозділів внутрішньої безпеки зі слідчими під час
виявлення та розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Оперативно-розшукова діяльність
органів внутрішніх справ: проблеми теорії та практики: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.
(Дніпропетровськ, 25-26 верес. 2014 р.). Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 34-37.
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Никифорчук, С. І. Ніколаюк, М. А. Погорецький, Л. Д. Удалова, С. С. Чернявський, І. Р.
Шинкаренко та ін.
Метою цієї статті є висвітлення організаційних форм та вдосконалення механізмів
міжнародної взаємодії під час документування виявлених фактів злочинів у сфері службової
діяльності.
Виклад основних положень. Процеси інтернаціоналізації соціально-економічного та
політичного життя у світовому масштабі призвели до розвитку деструктивних явищ у багатьох
країнах та регіонах. Тотальна маргіналізація, рухомість порогу забороненого, неспинне поширення
корупції в нових, витончених формах сприяють наростанню соціальної напруженості та
конфліктності. Виступаючи на першому етапі як національна проблема, організована злочинність і
корупція перетинають кордони і стають транснаціональними явищами, одним з основних засобів
впливу злочинності на всі сфери міжнародного життя. При цьому тісний зв’язок цих двох явищ, їх
висока мобільність і прагнення приховувати злочину діяльність за рахунок використання механізмів
легалізації доходів ставить під сумнів спроможність однієї держави, незалежно від наявних засобів і
ресурсів, систематично вживати адекватних заходів без залучення механізмів міжнародного
співробітництва.
На думку Л. І. Аркуші, “той факт, що уряд будь-якої держави неспроможний наодинці
нанести серйозний удар по злочинних організаціях, які здійснюють свої операції на міжнародному
рівні, диктує необхідність міжнародного співробітництва” 1 .
Останні міжнародні документи, що стосуються боротьби з корупцією, зокрема Конвенція
ООН проти транснаціональної організованої злочинності (набрала чинності 29 вересня 2003 р.) та
Конвенція ООН проти корупції від 31 жовтня 2003 р., вказують на важливість міжнародного
співробітництва в цій сфері та необхідність застосування багатодисциплінарного підходу до
подолання цього явища. Цими документами також визначено, що запобігання та викорінення
корупції є обов’язком усіх держав і вони повинні взаємодіяти між собою в цій сфері.
Незважаючи на вагомість положень названих Конвенцій та положень інших міжнародних
актів, що стосуються протидії корупції, існує низка проблем, які знижують ефективність
міжнародного співробітництва в цій галузі. До них, на наш погляд, варто віднести: відсутність
єдиного поняття транснаціональної корупції; недостатній рівень соціально-економічного розвитку
значної кількості країн з високим рівнем корупції; відсутність механізмів міжнародного
співробітництва в галузі боротьби з корупційними проявами, які не є злочинами; неналежне
інформаційне забезпечення міжнародної антикорупційної діяльності; відсутність системи
міжнародних органів, які повинні вести боротьбу з проявами транснаціональної корупції;
відсутність міжнародної системи кримінальної статистики; недостатній рівень підготовки
спеціалістів національних правоохоронних органів, на які покладаються обов’язки здійснювати
міжнародне співробітництво в цій сфері; недостатній рівень наукового забезпечення міжнародного
співробітництва в боротьбі з корупцією тощо.
Об’єктивними чинниками, які зумовлюють потребу в міжнародній взаємодії щодо боротьби з
корупцією, вважаємо, є: суттєвий рівень загрози цього явища національним та міжнародним
інтересам; прагнення організованої злочинності, використовуючи корупційні зв’язки, постійно
збільшувати кримінальний простір для своєї діяльності; наявність тенденцій до уніфікації норм
кримінального законодавства різних країн та його формування на спільних категоріях стосовно
злочинів, які мають транснаціональний характер; приблизно однакові загальні завдання та функції
правоохоронних органів різних держав, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю та
корупцією; визнання неспроможності вирішувати проблеми протидії транснаціональним злочинам
силами та ресурсами однієї держави тощо.
Отже, забезпечення протидії транснаціональній корупції потребує комплексного дослідження
організаційних та правових проблем міжнародної взаємодії в цій галузі та розробки на його основі
конкретних рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення національного та міжнародного
антикорупційного законодавства і практики діяльності відповідних правоохоронних органів.
Слід відзначити, що найбільш повно основні різновиди та об’єктивні ознаки корупції
зазначені в Конвенції ООН проти корупції, прийнятій 10 жовтня 2003 р. Так, злочинні корупційні
1
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діяння класифікуються в ній на три основні групи. Перша група – це протиправні діяння в публічній
національній сфері. А саме: підкуп національних публічних посадових осіб; вимагання або
прийняття публічною посадовою особою неправомірних преваг; розкрадання, неправомірне
привласнення або інше нецільове використання публічною посадовою особою майна, публічних або
приватних коштів або цінних паперів, що перебувають у розпорядженні цієї публічної посадової
особи; зловживання службовими повноваженнями або службовим станом; незаконне збагачення,
тобто значне збільшення активів публічної посадової особи, що перевищує її законні доходи, які
вона не може розумним способом обґрунтувати.
До другої групи відносять корупційні злочини у сфері публічних міжнародних відносин.
Зокрема: підкуп іноземних публічних посадових осіб та посадових осіб публічних міжнародних
організацій; вимагання або прийняття іноземною публічною посадовою особою та посадовою
особою публічних міжнародних організацій неправомірної преваги; зловживання впливом з
корисливою метою з метою одержання від адміністрації або публічного органу держави-учасниці
будь-якої неправомірної переваги для первинного ініціатора таких дій або будь-якої іншої особи;
вимагання або прийняття публічною посадовою особою або будь-якою іншою особою
неправомірної преваги з метою одержання від адміністрації або публічного органу державиучасниці будь-якої неправомірної переваги.
До третьої групи відносять корупційні злочини, які вчиняються в приватному секторі, а саме:
підкуп у приватному секторі; вимагання або прийняття особисто або через посередників
неправомірної переваги; розкрадання під час економічної, фінансової або комерційної діяльності,
вчинене особою, яка керує роботою організації приватного сектора коштів, які перебувають у
віданні цієї особи відповідно до її службового стану 1 .
Одним із напрямів запобігання впливу транснаціональної злочинності та корупції на світові та
національні суспільні процеси є інтеграція держав у сфері боротьби зі злочинністю та створення
відповідних міжнародних механізмів. Про важливість налагодження міжнародного співробітництва
говорить те, що більшість Конвенцій ООН, правових документів Ради Європи, міждержавних угод,
які прийняті за останні 5-10 років, серед основних своїх цілей зазначають активізацію та
розширення міжнародного співробітництва в цій сфері; розробку та впровадження механізмів
міжнародної співпраці в галузі боротьби з корупцією; впровадження механізмів правової допомоги
в кримінальних справах, пов’язаних з організованою злочинністю і корупцією; формування
міжнародної системи органів для боротьби зі злочинністю та корупцією; надання допомоги
державам світу в подоланні цих явищ та ін. На думку Л. І. Аркуші, головними перевагами
багатосторонніх угод про співробітництво є “усунення необхідності в розробці окремих
двосторонніх угод з великим числом іноземних урядів та зменшення ризику протидії щодо такого
співробітництва з боку організованих злочинних груп, що володіють корумпованими зв'язками” 2 .
Ми вважаємо, що організація взаємодії правоохоронних органів України та відповідних
міжнародних інституцій, які протидіють корупції, є складовою частиною процесів міжнародного
співробітництва в галузі боротьби зі злочинністю. Пріоритет у відносинах віддається державам
СНД, Європи та США. Для організації взаємодії в боротьбі з організованою злочинністю працюють
постійні працівники МВС України в Росії, Польщі, Угорщині, Німеччині, Туреччині та Ізраїлі тощо.
Дослідження форм та механізмів взаємодії національних та міжнародних суб’єктів боротьби з
корупцією, на нашу думку, передбачає визначення тих інституцій, які забезпечують реалізацію
міжнародної політики в цій галузі. При вивченні цього питання необхідно зауважити, що нині не
існує окремої структури, яка б здійснювала боротьбу з корупцією в масштабах усього світу.
Система міжнародних установ, які беруть участь у протидії транснаціональній корупції,
складається з декількох блоків. До першої групи установ необхідно віднести ті організації, які діють
на території всього світу (універсальні міжнародні організації). Друга група включає в себе
структури, які створені для організації взаємодії у відповідному регіоні (регіональні міжнародні
організації).
У масштабах світового співтовариства таке співробітництво здійснюється під егідою ООН.
Зокрема, у резолюції № 415 Генеральної Асамблеї ООН від 1 грудня 1950 р. відмічалося, що
1

Концепція боротьби із корупцією (1997). Київ: видання Центру правової реформи та законопроектних
робіт при Міністерстві юстиції України.
2
Аркуша, Л.І. (2002). Основи методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності
при наявності корумпованих зв’язків: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків.
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Організація бере на себе відповідальність за розгляд питань запобігання злочинності, а також за
розвиток та укріплення міжнародного співробітництва в даній сфері (резолюція № 3012 Генеральної
Асамблеї від 18 грудня 1972 р.) 1 . Відповідна проблематика є предметом уваги таких структурних
ланок ООН, як Рада Безпеки, Генеральна Асамблея, Економічна та Соціальна Рада, а також наукові
інститути ООН, які проводять наукові дослідження з питань міжнародного співробітництва.
Важливе місце щодо дослідження проблем протидії корупції відіграють наукові установи
ООН. Це переважно міжрегіональні установи, які проводять наукові дослідження, здійснюють
підготовку і підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів, у тому числі й поліції,
надають технічну допомогу в розробці та реалізації антикорупційних проектів, а також здійснюють
інформаційну діяльність у цій сфері.
Отже, ООН відіграє суттєву роль у забезпеченні міжнародного співробітництва в галузі
боротьби з корупцією. Завдяки її універсальним рішенням здійснюється загальностратегічне
забезпечення взаємодії між державами в цій сфері.
Суттєве значення в забезпеченні міжнародної взаємодії в галузі боротьби з корупцією,
особливо з її транснаціональними формами, має діяльність Міжнародної організації кримінальної
поліції (МОКП), більш відомої за її телеграфним позначенням – “Інтерпол”. Співробітництво в
рамках Інтерполу ґрунтується на положеннях національного законодавства країн-членів, а також на
підставі міжнародних зобов’язань, які прийняті цими країнами поза цією організацією.
Крім органів керівництва Інтерполом, до його складу входять Національні центральні бюро
(НЦБ), які водночас є підрозділами поліцій країн-учасниць. Організаційні моделі НЦБ різноманітні,
оскільки їх структури визначаються державами самостійно. Так, у США НЦБ входить до складу
міністерства юстиції, у Великій Британії – у структурі столичного поліцейського формування –
Скотланд-Ярду, у Франції та Італії включено до Генеральної дирекції кримінальної поліції МВС, у
Бельгії відповідні функції виконує Генеральний секретаріат судових представників міністерства
юстиції. У нашій державі НЦБ є складовою МВС України.
Основні функції НЦБ в усіх країнах, по сутності, єдині. Зокрема, до них належить:
забезпечення обміну офіційною та конфіденційною (оперативно-розшуковою) інформацією з питань
боротьби з транснаціональною злочинністю між національними поліцейськими та іншими
правоохоронними органами, Генеральним секретаріатом та НЦБ Інтерполу інших країн; організація
через відповідні національні органи охорони правопорядку заходів щодо виявлення осіб, предметів
та документів, які розшукуються державами-членами Інтерполу; направлення до Генерального
секретаріату та до держав-членів Інтерполу прохань та повідомлень національних правоохоронних
органів про розшук осіб, предметів та документів, здійснення спостереження за особами, котрі
підозрюються у злочинній діяльності, а також іншої інформації з метою запобігання та розкриття
злочинів; формування банку даних про осіб, факти та документи на підставі інформації, отриманої в
процесі міжнародного поліцейського співробітництва; сприяння (у межах власної компетенції)
реалізації рішень і рекомендацій Генеральної асамблеї та Генерального секретаріату Інтерполу,
підготовка аналітичних документів з проблем міжнародного співробітництва в галузі боротьби зі
злочинністю тощо 2;3 .
Таким чином, на сьогоднішній день Інтерпол є міжнародним центром обліку злочинів і осіб,
які їх скоїли, головним координатором інтернаціонального розшуку злочинців, найбільш
авторитетною організацією, що спеціалізується в галузі вироблення стратегії, тактики, методичних
основ різних напрямів діяльності поліції, у тому числі й у сфері протидії транснаціональній
корупції.
Значний вклад у забезпечення міжнародного поліцейського співробітництва в цій галузі
вносять і регіональні міжнародні організації – Рада Європи, Організація американських держав, Ліга
арабських країн, асоціація держав Південно-Східної Азії, Організація африканської єдності тощо.
Для України внаслідок її геополітичного положення та перспективи входження до ЄС
найбільш цікавим є досвід, накопичений країнами Західноєвропейського регіону.
У вересні 1992 р. міністри внутрішніх справ і юстиції ЄС прийняли у Брюсселі рішення про
створення Європолу – спеціального органу поліцейського співробітництва в масштабах
1

Documenti Fondamentali ONU (1996), 486.
(1996). Interpol, 5, 44-49.
3
Заброда, Д.Г. (2005). Взаємодія суб'єктів боротьби з корупцією (адміністративно-правовий аспект): дис.
... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ.
2
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Співтовариства зі штаб-квартирою у Страсбурзі (Франція). Європол призначений для організації і
координації взаємодії національних поліцейських систем у боротьбі з тероризмом, нелегальним
обігом наркотиків та зброї, “відмиванням” грошей, отриманих злочинним шляхом, а також
контролю за зовнішніми кордонами ЄС. Був також ухвалений план боротьби проти акцій
кримінальних угрупувань у Західній Європі, для чого була створена спеціальна група “Антимафія”,
до завдань якої входить аналіз діяльності злочинних груп на Старому континенті, розробка
загальноєвропейської стратегії протидії їй, а також заходів щодо зміцнення поліцейської взаємодії.
Представництвами Європолу в країнах є Національні бюро, які можуть перебувати й у складі вже
діючих правоохоронних структур 1;2 .
Безпосередньо у статуті Європолу не зазначається про поширення його мандату на
транснаціональні корупційні злочини, однак цей мандат може бути розширений за умов
одностайного ухвалення відповідного рішення країнами-членами ЄС.
Використання можливостей Європолу припустимо за умови, коли діяльністю організованих
злочинних угрупувань завдано шкоди інтересам мінімум двох країн-членів ЄС та існує нагальна
необхідність координації дій національних органів кримінального переслідування. З іншого боку,
персонал Європолу не має жодних повноважень брати безпосередньо участь у розшуку злочинців
або речей чи проводити розслідування злочинів.
Серед структур, які мають відношення до організації взаємодії в галузі боротьби з корупцією,
можна також відмітити групу держав по боротьбі з корупцією – “GRECO” та Комісії з питань
запобігання корупції – GMC. Група GRECO створена з метою вдосконалення компетентності її
членів у боротьбі з корупцією для застосування заходів через динамічний процес спільного
оцінювання методів проведення та однакового впливу згідно з їхніми зобов'язаннями в цій сфері. Її
основним завданням є створення ефективного механізму для спостереження за дотриманням
керівних принципів та впровадженням інших міжнародних документів, які прийматимуться для
виконання Програми дій боротьби з корупцією 3 .
Основними завданнями Комісії з питань запобігання корупції щодо міжнародного
співробітництва є надання сторонам-учасницям допомоги в проведенні слідчих і прелімінарних
заходів з метою будь-якої форми конфіскації конкретних предметів власності, що становлять собою
доходи або засоби, а також стосовно конфіскації доходів, які становлять вимогу заплатити суму
грошей, еквівалентних вартості доходів 4 .
На рівні Співдружності Незалежних Держав діє Бюро з координації боротьби з організованою
злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території СНД. Згідно з положенням
Бюро до його завдань входить: а) формування спеціалізованого банку даних на базі комп'ютерного
центру Бюро і надання ініціативної інформації у відповідні міністерства внутрішніх справ;
б) сприяння в здійсненні міждержавного розшуку учасників злочинних організацій, осіб, що скоїли
особливо небезпечні злочини і переховуються від кримінального переслідування; забезпечення
погоджених дій при проведенні оперативно-розшукових заходів і комплексних операцій, що
торкаються інтересів декількох держав-учасниць Співдружності, підготовка рекомендацій щодо
боротьби з транснаціональною злочинністю. Крім зазначеної інституції, відповідно з існуючими
багатосторонніми угодами, до органів галузевого співробітництва СНД, створених для координації і
взаємодії в галузі боротьби зі злочинністю, відносять Координаційну раду генеральних прокурорів,
Раду міністрів внутрішніх справ, Раду керівників органів безпеки і спеціальних служб, Раду
керівників митних служб, Раду командуючих Прикордонними військами 5 .
Крім цього, Україна, що входить до четвірки країн ГУУАМ, здійснює співробітництво з
1

Заброда, Д.Г. (2005). Взаємодія суб'єктів боротьби з корупцією (адміністративно-правовий аспект): дис.
... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ.
2
Угода Das Europaische Kriminalpolizeiamt – Europol (2000). Wiesbaden.
3
Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO). Камлик, М.І. (упоряд.) (1999).
Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію. Київ: Школяр.
4
Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO). Камлик, М.І. (упоряд.) (1999).
Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію. Київ: Школяр.
5
Концепция взаимодействия государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с
преступностью 1999 (Совет глав государств Содружества Независимых Государств. Білоус, В.Т.
(2002). Координація боротьби з економічною злочинністю: монографія. Ірпінь, Академія Державної
податкової служби України.
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Грузією, Азербайджаном та Молдовою у сфері боротьби з тероризмом, організованою злочинністю
та іншими небезпечними видами злочинів на підставі відповідної угоди 1 .
Міжнародну боротьбу з корупційними проявами необхідно будувати на загальних для всіх
держав-учасниць принципах з метою її оптимізації. Треба зазначити, що майже всі основні
міжнародні правові акти, що передбачають співробітництво в цій галузі, містять норми, які
регламентують загальні засади такої діяльності.
Аналіз зазначених документів та деяких наукових публікацій, що ми зробили, дозволяє до
специфічних принципів міжнародно-правової взаємодії віднести такі: добросовісне виконання
зобов’язань у міжнародному праві; невтручання у внутрішні справи інших держав; повага прав
людини та неухильне дотримання міжнародних стандартів щодо них; невідворотність покарання;
захист прав своїх громадян за кордоном; укріплення довіри між органами, які беруть участь у
взаємодії; рівноправність сторін.
Безпосередня міжнародна взаємодія в галузі боротьби з корупцією може здійснюватися в
різних напрямах та в різних формах. Вона може бути неформальною чи формальною за своїм
характером і двосторонньою чи багатосторонньою за своїми масштабами.
Вивчення національних та міжнародних правових актів, вітчизняних та зарубіжних науковопрактичних публікацій дозволяє констатувати, що найбільш поширеними формами такої взаємодії
є: а) здійснення спільних слідчих, оперативних, профілактичних та інших заходів; б) сприяння
співробітникам компетентних органів однієї держави співробітникам компетентних органів іншої
держави в припиненні, розкритті та розслідуванні корупційних злочинів, затриманні осіб, що
підозрюються в їх скоєнні, шляхом надання іншій стороні транспортних засобів, криміналістичної
техніки, засобів зв’язку, оргтехніки, необхідної аналітичної та оперативної інформації, організації
роботи перекладачів, експертів, здійснення інших конкретних заходів; в) обмін інформацією та
досвідом роботи компетентних органів щодо запобігання, припинення та розкриття корупційних
злочинів, проведення спільних семінарів, навчань, зборів, консультацій та нарад; г) виконання
запитів, що надходять від компетентних органів інших держав; д) забезпечення реалізації процедури
екстрадиції та притягнення до кримінальної відповідальності громадян своєї держави за вчинення
злочинів на території інших держав; е) проведення спільних наукових досліджень проблем боротьби
з корупцією; є) співробітництво у сфері підготовки кадрів; ж) розвиток узгоджених форм та методів
профілактики злочинів та правопорушень, пов’язаних з корупцією.
Звичайно, що наведений перелік форм взаємодії не є вичерпним. З розвитком міжнародного
співробітництва держав він, природно, збільшується і поповнюється новими формами.
З метою вдосконалення міжнародного співробітництва України з іншими державами в галузі
боротьби з корупцією, на наш погляд, необхідно: 1) створити єдине правове поле для боротьби з
корупцією та легалізацією незаконно добутих коштів; 2) вивчити практику застосування
законодавчих, правозастосовчих і громадських засобів впливу на стан корупції та досвіду боротьби
з корупцією в різних країнах; 3) постійно здійснювати аналіз перспектив розвитку міжнародного і
національного законодавства у сфері боротьби з корупцією, у тому числі з транснаціональною
корупцією; 4) удосконалити системи обміну інформацією між спеціалізованими органами з
боротьби з корупцією і судовими органами європейських країн; 5) залучати засоби масової
інформації для підтримки міжнародної політики країн, спрямованої на знищення корупції в усіх її
проявах; 6) розробити Концепцію взаємодії держав-учасниць ЄС, кандидатів до ЄС та третіх країн
щодо боротьби з транснаціональною корупцією; 7) збільшити кількість представництв МВС
України, СБУ, Генеральної прокуратури в державах – стратегічних партнерах України; 8)
визначитися з порядком обміну оперативної інформації, у тому числі й такої, що має обмежений
доступ; 9) передбачити у Кримінально-процесуальному Кодексі України порядок та розробити
типові процедури проведення слідчих дій на території інших держав та узгодити їх з іншими
учасниками міжнародної взаємодії; 10) визначитися з можливістю спрощення порядку перетинання
кордонів держав-учасниць міжнародних угод учасниками кримінального судочинства,
співробітниками компетентних органів у службових справах, а також переміщення через ці кордони
речових доказів та інших предметів, пов’язаних з припиненням, розкриттям та розслідуванням
злочинів, пов’язаних з корупцією; 11) збільшити кількість працівників правоохоронних органів
1
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України, які відвідали інші держави для обміну досвідом боротьби з корупцією, навчання або
стажування; 12) удосконалити навчальні програми та плани підготовки працівників правоохоронних
органів з метою навчання фахівців формам, методам та прийомам міжнародної взаємодії в галузі
боротьби з корупцією.
Висновок. Підсумовуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що вдосконалення
міжнародної взаємодії в галузі протидії корупції вимагає, щоб таке співробітництво було визнано
одним із пріоритетних напрямів зовнішньополітичної діяльності нашої держави, систематичного
інформування світового співтовариства про бажання України бути партнером такої взаємодії та
активної безпосередньої участі в заходах, визначених відповідними угодами.
Треба також визнати, що прискорення темпів залучення України до міжнародного
поліцейського співробітництва надасть нашій державі можливість підвищити ефективність
боротьби з внутрішньою злочинністю і корупцією та справити вплив на формування
правоохоронної політики деяких наших країн-партнерів шляхом її узгодження з українською. Це
стосується, насамперед, тих держав (міждержавних утворень), які визнані Україною як пріоритетні
стратегічні партнери в економічній та політичній сферах, – Російської Федерації, США та
Європейського Союзу.
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THE INTERNATIONAL-LEGAL STANDARDS ON THE
QUESTIONS OF APPLICATION OF ABSOLUTE FORMS
OF RELIEF OF MINORS FROM THE PUNISHMENT
AND ITS SERVING
In the article the author reviews the international legal acts concerning the administration of
juvenile justice. Special attention is paid to the standards dedicated to the relief of minors from
punishment and its serving. The author points out that the national criminal legislation needs to
be reviewed with the following amendments to the Criminal Code in order to fulfil the
recommendations made by the international legal community. It is noted that due to the fact
that the goal of punishment is, primarily, the prevention national criminal legislation should be
more loyal to the minors who have committed crimes of small and medium gravity, based on the
recommendations contained in international legal community. In order to the humanization of
national criminal law the author proposes to create in Ukraine single legal act which would fully
regulate the main provisions about the release of minors from punishment.
Key words: juvenile justice, minors, the relief of minors from punishment, humanization of
criminal law
Today on the way to the European integration a primary challenge for our country is to create a legal
framework that would meet the requirements of international legal acts, and the criminal law is not an
exception.
One time the French philosophers of law Rene David and Camilla Joffre Spinoza pointed out that the
international unification of law which regulates the relations of international law without doubt is one of the
biggest challenges of our life. During the international unification of law we are not talking about the
replacing of the different national legal systems by the same supranational law adopted by the legislator in
the global scale. There is no need to go so far. There exist other ways such as conventions, elaboration of
principles, typical contracts and notifications that allow achieving some progress with great flexibility in
improvement of the relations in the sphere of international law. Definite unification and harmonization of
international law has already been achieved even today. They are realised by the EU member states that the
Treaty of Rome and many other various derivatives texts speak about. In turn, to achieve it the comparative
law is required. Without it you cannot set points of coincidence or discrepancies that exist between the law
of different countries that are significant in terms of codification. It is no less necessary than to reconcile the
different techniques that are used in different countries, and to make efforts to unify it in order to get the
biggest success that can be expected under existing conditions 1 .
United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders held every five
years since 1955 in accordance with the resolution 415 (V) of the General Assembly of 1 December 1950
(Geneva, 1955; London, 1960, Stockholm, 1965, Kyoto, 1970, Geneva, 1975, Caracas, 1980, Milan, 1985,
Havana, 1990, Cairo, 1995). These are the great events of universal importance. They lay the basis for
legislation by means of the development of standards of the improved national practice and documents for
more effective cooperation between the countries; for practical researches, including the world reviews of
crimes and analysis of strategies to struggle with it; and for various measures of technical assistance 2 .
Modern international regulations that govern the features of the order of administration of juvenile
justice and provide the guarantees of their rights and freedoms ("The Convention on the Rights of the
Child" of 20 November 1989 (hereinafter - the UN Convention), "Rules of the United Nations relating to
1

Давид, Р., Жоффре-Спинози, К. (2009). Основные правовые системы современности. Москва:
Международные отношения, 18.
2
Зелинская Н.А. Организация Объединенных Наций в борьбе с транснациональной организованной
преступностью: конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями. <http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=1635>.
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juveniles deprived of their liberty" of 12.14.1990 (hereinafter - the Rules of the United Nations), "Standard
Minimum Rules of the United Nations concerning the Administration of Juvenile Justice" ("The Beijing
Rules") dated 29.11.1985), "UN Standard Minimum Rules on Measures not Related to Imprisonment"
("Tokyo rules") and "Guidelines for the United Nations to Prevent Juvenile Delinquency" ("Er Riyad
guidelines") only indirectly illuminate the question of the application of absolute forms of relief of minors
from the punishment and its serving.
For example, in p. d of Art. 37 of the UN Convention stated that "Member countries shall ensure that
every child deprived of liberty shall have the right to prompt access to legal and other appropriate
assistance, as well as the right to litigate the legality of the deprivation of his or her liberty or other
competent, independent and impartial authority and to get a prompt decision on any such procedural
action" 1 .
Most of the foreign countries comply with the provisions of the UN Convention, creating within its
criminal and criminal procedural legislation reduced liability for minors, and provide the presence of
teachers, psychologists, legal representative, etc. during the investigative (detective) actions involving
minors. Thus, the foreign and domestic legislation is trying to meet the standards laid down at the level of
the international instruments. Penalty is a measure of last resort, before of which any person, including a
minor, may be exempt from criminal liability at all. However, if it does not happen, in certain
circumstances, a minor may get relief from punishment, its serving or further serving, using qualified legal
professionals if necessary, regardless of their social and financial status.
The Article 40 of the Convention provides that member countries recognise the right of every child
that is believed violated the penal law or was found guilty of any breach, to such behaviour, which
contributes to the development of the child's sense of dignity and significance, strengthens his or her respect
for human rights and fundamental freedoms of others and which takes into account the child's age and the
desirability of promoting the reintegration and the child's role in the society.
For this purpose, and taking into account the relevant provisions of international documents, member
countries in particular ensure that: no child shall be alleged as an inflictor of the criminal law, accused
guilty and recognized in his or her violations through activity or inactivity that were not prohibited by
national and international law at the time they were committed; every child alleged as an inflictor of the
criminal law, perpetrated or accused of violation of the law must have at least the following guarantees: to
be presumed innocent until the guilt is proved according to the law; to be informed promptly and directly
about the indictment against him or her, and, if it is necessary, through his or her parents or legal guardians,
and to have legal or other appropriate assistance in the preparation and presentation of his or her defence;
prompt decision on the case by a competent, independent and impartial authority or judicial body in a fair
hearing according to the law with the presence of legal or other appropriate assistance and, unless it is
deemed to be contrary to the interests of the child, particularly taking into consideration its age or the status
of the parents or legal guardians; to be free to give testimony or to confess guilt; to review the evidence of
the prosecution witnesses, either alone or with the help of the other persons and to ensure equal
participation of witnesses and review of evidences; if considered perpetrated to be reviewed by a higher
competent, independent and impartial authority or judicial body according to the law of the taken decision
and any action in this regard; to have gratuitous assistance of an interpreter if the child cannot understand
the language of the criminal proceedings or speak it; to have full respect of his or her privacy at all the
stages of the proceedings.
Member countries shall endeavour to promote the creation of laws, procedures, authorities and
institutions, which are directly related to children who are believed to have violated the criminal law,
accused guilty, and in particular, the establishment of a minimum age below which children shall be
presumed unable to violate the criminal law; if necessary and desirable, measures for dealing with such
children without resorting to judicial proceedings, providing full respect for human rights and legal
safeguards.
It is necessary to have a variety of activities such as maintenance, provision of care and supervision,
advice, appointment of upbringing probation, educational programs and professional trainings and other
forms of care, that substitute care facilities at the authorities, in order to ensure that treatment of the child,
which would correspond to his or her well-being, as well as their circumstances and the offense 2 .
1

Конвенція про права дитини (прийнята 20 листопада 1989 року, ратифікована Постановою ВР № 789XII від 27.02.91). <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_021>.
2
Конвенція про права дитини (прийнята 20 листопада 1989 року, ратифікована Постановою ВР № 78961
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Thus, the Convention recommends more loyal approach to the implementation of justice in relation
to the minors. Based on the fact that the minors are the most vulnerable categories of crime, the
international legal community considers it appropriate to create conditions that would allow the offender to
get corrected, without applying the extreme measures as punishment.
In general, we believe that the economy of repression as an international standard is present almost at
every considered legal act that indicates the global humanization of criminal legislation in general and in
particular.
However, we think that the "Standard Minimum Rules of the United Nations concerning the
Administration of Juvenile Justice" ("The Beijing Rules") 1 illuminate the position of the international
legislator for the release from punishment of minors in the most proper way.
Honoured Lawyer of Russia S. Pashin believes that "Beijing Rules" are optimised for curatorial
elements of a legal system for minors. This opinion follows a scientist by virtue of the paragraph 5.1 of the
Rules, which states that the system of juvenile justice primarily is aimed to ensure welfare of a minor,
paragraph 14.2, which recommends that the trial has to meet the interests of the minor and has to be carried
out in an atmosphere of understanding and subparagraph «d» p. 17.1 which governs that in case of a minor
the question about his or her welfare should serve as a determining factor.
The scientist believes that the authors of "Beijing Rules" think that the minor is an object of care of
the state and society, the actor in the process, that is cleared of deadening formalities if possible; well being
of a teenager, even if that one is subjected to the punishment is the cornerstone 2 .
In turn, N.L. Berezovska, researching the issues of international cooperation in the sphere of the
punishment of minors indicates that the Standard Minimum Rules were the first post-war document entitled
as the Principles for the Treatment of juvenile offenders. The scientist points out that the Rules identify the
responsibilities of the minors based on the offense, are for the appropriate use of measures of influence on
the minors, protection of the rights and freedoms of this category of persons, even when committing
socially dangerous acts, careful application of punishments that involve placing in correctional authorities.
The rules generally precede on the basis that many adverse consequences for the individual, that are
almost inevitable in any placement in correctional authorities, cannot be adequately compensated, that is
especially true for minors who are under development and can become susceptible to the negative impact.
The scientist believes that the Rules are also based on the fact that the negative consequences
associated with isolation from society, more affect a minor than an adult as they relate to humans in the
early stages of development 3 . The last, we believe, reaffirms that the international legal acts are focused on
the ensuring the minimum punishment applied to minors.
In the comments to p. 1, "Beijing Rules" states that the main objectives of the Rules relate to
comprehensive social policy in general and aim at maximizing the promotion of the welfare of minors, that
will minimize the necessity of intervention by the justice system against them and, in turn, it will reduce the
damage that can be caused by any intervention at all.
These measures concern to young people, who accepted the persistent violations, are the main
content of policies aimed at eliminating the need for application of these rules 4 .
The Section 5.1 states that the juvenile justice system is aimed primarily at ensuring the welfare of
the minor and at ensuring of the fact that any sanctions for juvenile offenders were always commensurate
with both the personality of the offender and the circumstances of the offense 5 .
XII від 27.02.91). <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_021>.
Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що стосуються правосуддя щодо
неповнолітніх («Пекінські правила») (прийняті 29.11.1985).
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_211>.
2
Пашин С. Пекинские правила и некоторые положения российского уголовного законодательства
(Сопоставление моделей кураторской и карательной юстиции).
<http://index.org.ru/others/398pash.html>.
1

3

4

Березовська, Н.Л. (2012). Міжнародне співробітництво у сфері покарання неповнолітніх.
Актуальні проблеми держави і права, 2, 559 – 567.

Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що стосуються правосуддя щодо
неповнолітніх («Пекінські правила») (прийняті 29.11.1985):
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_211>.
5
Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що стосуються правосуддя щодо
неповнолітніх («Пекінські правила») (прийняті 29.11.1985):
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Generally, the main purpose of punishment is special prevention and correction of the convict, so if
the minor, who committed the minor or moderate crime for the first time, before the sentencing or while
serving his punishment proved his correction, he may be released from punishment, it serving or may be
served out. Regulation "Beijing Rules" originally indicate that, taking into account the circumstances and
the personality of the minor, the court may affect him or her in another way without resorting to
punishment.
The comments to p. 17 of Beijing Rules emphasizes that we should fully exploit the whole range of
the existing alternative measures and develop new alternative measures that meet the requirements of public
safety 1 .
Thus, the basic standard of the Minimum rules is the proportion between public danger of a minor
offense and the punishment that he or she is assigned. The rules are focused on the fact that minors who
have committed crimes of minor or moderate severity for the first time should be exempt from punishment
and serving it.
Next we have reviewed the legal act called "The Rules of the United Nations concerning juveniles
deprived of their liberty".
Thus, p. 17 of the Rules of the United Nations suggests that the minors who are under arrest or
awaiting the trial (case which was not considered) are considered innocent and should have appropriate
treatment. It should be avoided as far as possible, detention in court and resort to it only in exceptional
cases. In this regard, it should be strongly endeavour\ to alternative measures. In cases where such a
measure as preventive detention is nevertheless used, juvenile courts and investigative bodies shall give
priority to proceedings as quickly as possible, so that the period of detention was the shortest timeconsuming. Minors whose cases have not been considered in court must be held separately from those
already convicted juveniles 2 .
Imposing sentence, the court must take into account the psychological features of the juvenile
offender, the severity of the offense committed by him or her and behaviour during the preliminary
investigation and prosecution. That is, the desire to avoid, if possible, a minors’ detention in custody until
the trial is ongoing, is a legislative position on the need to provide opportunities to correct a minor outside
of special penal and correctional institutions, that means, hypothetically, that the legislator does not
preclude the possibility to release of minors who have committed crimes of small and moderate severity for
the first time from the punishment and its serving.
According to the p. 2 of the Rules of the United Nations "Minors should be deprived of their liberty
in accordance with the principles and procedures set out in these Rules and the Standard Minimum Rules of
the United Nations concerning the implementation of the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing
Rules"). Deprivation of liberty of a minor should be used as a last resort and for the impact of the minimum
required period of time. It should be limited to exceptional cases for execution of the sentence of the court
after conviction for the most dangerous types of offenses and with proper concerning of the related terms
and conditions. The sentence shall be determined by a judicial authority, without exclusion of the
possibility of his or her parole 3 ".
The rules are focused on the use for a minor of the most loyal criminal law measures of influence that
to some extent may indicate that an international act recommends avoiding certain penalties for minors, if
you can replace them with alternative measures by nominating certain requirements that juvenile offenders
shall comply within a specified period or for a certain conduct while serving his sentence.
Consequently, the UN Standard Rules of Juvenile Justice consider the selection of alternative
punishment measures. These, in our opinion, can be considered coercive educational measures, which are
successfully applied in most countries, including Ukraine.
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_211>.
Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що стосуються правосуддя щодо
неповнолітніх («Пекінські правила») (прийняті 29.11.1985):
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_211>.
2
Правила ООН, що стосуються неповнолітніх, позбавлених волі (прийняті резолюцією
45/113 Генеральної Асамблеї від 14 грудня 1990 року).
<http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/juveniles_libert.shtml>.
3
Правила ООН, що стосуються неповнолітніх, позбавлених волі (прийняті резолюцією
45/113 Генеральної Асамблеї від 14 грудня 1990 року).
<http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/juveniles_libert.shtml>.
1
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Specific provisions for the relief of minors from serving his sentence are contained in the "Standard
Minimum Rules for UN activities not related to imprisonment" ("Tokyo Rules").
This international legal document has an overall character, it does not apply only to juvenile
offenders, but the implementation of its provisions on minors may be the most appropriate in comparison
with other categories of offenders 1 .
Thus, the p. 8.2 states that the bodies that adjudicate may provide the following unconditional (added
by us) sanctions: verbal sanctions such as admonition, condemnation and prevention; oppression in civil
rights; forfeiture or ordinance of deprivation of property; referral to a correctional institution with a
mandatory daily presence; house arrest; any other type of treatment that is not associated with
imprisonment; some combination of the above measures 2 .
Thus, the Rules has a wide range of measures alternative to punishment, suggesting that a minor may
be exempted from punishment, and it is possible to reach the goal of correcting with the help of use of other
measures which impose certain obligations on him or limit his rights and freedoms.
Another point 9.2 states that the provisions that work after the verdict may include the following
sanctions: vacation and placement in correctional institutions almost like prison; dismissal due to work or
study; various forms of release on parole; commutation; free pardon.
It is interesting, in our opinion, that a minor may be released due to work or study. Ukrainian
criminal law has no such provision and the majority of countries (Azerbaijan, the Republic of Armenia,
Bulgaria, Georgia, Kazakhstan, Latvia, Russia, Turkmenistan, Switzerland) give to a minor possibility to
continue learning, serving a sentence or being exempt from.
The p. 5 of "The Guidelines for the United Nations to prevent juvenile delinquency" indicates that it
is necessary to recognize the need and importance of progressive policies to prevent juvenile delinquency
and the necessity and importance of systematic study and creation tools. It is necessary to avoid the
criminalization and punishment of the child's because of the behaviour that did not cause serious damage
for the development of the child or harm to others 3 .
P. 46 states that the placement of young people in correctional institutions should be carried out as a
measure of a last resort and for the shortest necessary time, considering the interests of teenager as
paramount. It is necessary to define the criteria that will allow formal intervention of this type, and limit the
following situations: when a child or teenager got the physical damage caused by intentional actions of
parents or guardians; when a child or teenager became the object of sexual, physical or mental abuse by
parents or guardians; when a child or young person is left unattended, delivered or subjected to exploitation
by parents or guardians; when a child or young person is in danger of physical or moral character as a result
of actions of a parent or guardian; when the behaviour of the child or young person has created a serious
physical or psychological threat to him, and the parents of either the minor, as well as community-based
services that are outside of his place of residence, cannot eliminate the danger without placing the minor in
correctional educational institution 4 .
The Rules recommend the use the punishment to minors only in rare cases; in all other cases it is
possible to release him or her from the punishment using alternative means.
Therefore, the considered regulations have overall character and we can only have them in mind
during the relief of a minor from penalty.
International standards about relief of minors from punishment and serving it by regulations of the
international legal community, in our opinion, must include: the desire to create the sense bearing
conditions that allow a teenager to live in a society at a period of life when he or she is the most prone to
1

Мінімальні стандартні правила ООН щодо заходів, не пов'язаних з тюремним ув'язненням («Токійські
правила») (прийняті 14.12.1990) Резолюцією 45/110 Генеральної Асамблеї ООН).
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 995_ 907>.
2
Мінімальні стандартні правила ООН щодо заходів, не пов'язаних з тюремним ув'язненням («Токійські
правила») (прийняті 14.12.1990 Резолюцією 45/110 Генеральної Асамблеї ООН).
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 995_ 907>.
3
Керівні принципи Організації об’єднаних Націй для попередження злочинності серед неповнолітніх
(«Ер-Ріядські керівні принципи») (прийняті та проголошені резолюцією 45/112 Генеральної Асамблеї
від 14 грудня 1990 року). <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_861>.
4
Керівні принципи Організації об’єднаних Націй для попередження злочинності серед неповнолітніх
(«Ер-Ріядські керівні принципи») (прийняті та проголошені резолюцією 45/112 Генеральної Асамблеї
від 14 грудня 1990 року). <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_861>.
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misuse that will facilitate the process of personal development and education; to ensure that any sanctions
for juvenile offenders were always commensurate with both the personality of the offender and the
circumstances of the offense; the decision to limit personal freedom of a minor only must be taken only
after careful consideration and the restrictions should be minimized; juvenile offender should not be
deprived of his or her personal liberty, unless he has been convicted of committing a serious act of violence
against another person or repeated committing serious offenses and in case of absence of other suitable
measure of influence; restrictions of placing in the correctional institutions in two ways: quantity ("last
resort") and time ("minimum period") 1 ; juvenile justice system should protect their rights and safety and
promote good physical and mental state 2 .
However, despite the fact that some provisions of international law in some way affect the relief from
punishment of minors, the international community needs a single legal act that will regulate the basic
principles and procedure for relief from punishment of minors and their serving and will include the
following aspects:
 the right of a minor to be released from punishment, his serving or serve out;
 the rights and responsibilities of a minor after his relief from punishment, his serving or serve out of
conviction to maturity;
 procedures to ensure proper living conditions of the minor exempted from punishment and his
serving;
 control over minors who were released from punishment and its execution, and the relevant
authorities that will carry out their functional responsibilities;
 a single system of the types of impunity and its serving.
Also, we think that it is appropriate to consider the issue at the international level of restorative
justice in cases involving juvenile offenders’ relief from punishment, as one type of release from
punishment and its serving.
Whereas that the main purpose of punishment is correction of a prisoner, and not the punishment
itself, reconciliation with the victim may have positive consequences for a minor or become a factor that
will influence the court’s decision to release a minor from the punishment.
Thus, in view of the fact that Ukraine considers as a priority to get one of the leading position in the
world stage and seeks to comply with the international standards, the law of the country should have a welldefined techniques and procedures for the release of minors from punishment and its execution, as well as
the existence of general international act that will provide the opportunity to have unity with international
standards on the administration of justice for minors.
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Тетяна Хуторянська
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ
ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА
НОРМАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ
The analysis of practice of prevention of offences that trench upon normal development of child
in the separate countries of the world is carried out in the article. The special attention drawn to
the state reacting in case of finance of any violent actions in relation to a child in families and
measures of responsibility of parents. The author offers by analogy with foreign countries to
develop and implement in Ukraine special educational trainings and courses for workers of social
services, militia and other persons, that engage in warning of offences that trench upon normal
development of child.
Key words: child, violence in families, normal development of a child, offence.
Актуальність теми. З огляду на відносно невеликий строк існування України як незалежної,
правової, демократичної держави, їй бракує досвіду у вирішенні багатьох важливих питань з різних
галузей діяльності, зокрема запобігання правопорушенням, що посягають на нормальний розвиток
дитини. Тому доцільним є використання позитивного досвіду інших країн. Адже вивчення досвіду
інших країн з вирішення цієї проблеми дозволить вітчизняним науковцям і практикам
використовувати все позитивне з того, що вже розроблено, впроваджено та апробовано в цих
країнах, а також утриматися від використання методів та підходів, які себе не виправдали.
Отже, метою статті є аналіз практики запобігання правопорушенням, що посягають на
нормальний розвиток дитини, в окремих країнах світу з метою визначення шляхів запозичення
позитивного зарубіжного досвіду в цій сфері.
Стан наукового дослідження. Питання запобігання правопорушенням, що посягають на
нормальний розвиток дитини, порушувалися в наукових працях О. Б. Андрєєвої, Є. О. Безсмертного,
А. Б. Благої, О. В. Бойко, А. С. Васильєва, Т. І. Возної, О. Ю. Дрозда, Ф. К. Думко, Т. Г. Зайцевої, Я.
М. Квітки, К. Б. Левченко, О. В. Негодченко, І. О. Панова, Г. О. Пономаренко, М. О. Тучака, Х. П.
Ярмакі та ін.
Виклад основного матеріалу. Проблема правопорушень, що посягають на нормальний
розвиток дитини, насамперед насильницьких дій щодо жінки та дитини, не є локальною,
характерною виключно для України. Вона не обмежується рамками певної політичної чи
економічної системи. Цій проблемі пріоритетну увагу приділяє вся світова спільнота та владні
структури держав.
Законодавство деяких країн узагалі не передбачає відповідальності за вчинення насильства в
сім’ї. У деяких країнах відповідальність настає за вчинення лише певних форм насильства. Так,
аналіз наявної інформації показав, що в 79 країнах світу закони з протидії насильству в сім’ї або
відсутні, або про них нічого не відомо; зґвалтування в шлюбі визнається злочином лише в 51 країні
світу; лише в 16 країнах чинне законодавство окремо класифікує злочини, пов’язані із сексуальною
агресією, і лише в трьох (Бангладеш, Швеція і США) насильство щодо жінок виділяється в окрему
категорію злочинів; у Болівії, Камеруні, Коста-Ріці, Ефіопії, Лівані, Перу, Румунії, Уругваї та
Венесуелі насильник може уникнути покарання, якщо запропонує жертві одружитися та отримає її
згоду.
Наведені вище цифри характеризують розміри та серйозність проблеми насильства в сім’ї у
всьому світі. Проте статистика не зовсім віддзеркалює реальний масштаб даного порушення прав
людини. Відсутні систематичні дослідження проблеми насильства в сім’ї. Той факт, що в деяких
країнах зібрано багато інформації з даної проблеми, а в інших така інформація відсутня, зовсім не
означає, що ця проблема характерна лише для окремих країн. Навпаки, це лише свідчить про
необхідність проведення подальших досліджень, які дозволили б зрозуміти, як ефективно боротися
з проблемою насильства в сім’ї.
17 грудня 1999 року рішенням Генеральної Асамблеї ООН 25 листопада було проголошено
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Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок і дітей. 5 березня 2006 року в
Лондоні з прес-конференції, організованої міжнародною правозахисною організацією “Amnesty
International” (“Міжнародна Амністія”), розпочалася нова всесвітня кампанія “Зупинимо насильство
щодо жінок та дітей”. У СНД, зокрема в Україні, щороку з 25 листопада по 10 грудня відбувається
кампанія “16 днів боротьби з насильством в сім’ї”. Дані факти свідчать про те, що міжнародна
спільнота визнала насильство в сім’ї проблемою світового масштабу.
Незважаючи на відсутність закону з протидії насильству в сім’ї, наприклад, у Росії ведеться
робота із запобігання насильству в сім’ї та іншим соціально негативним явищам. Позитивним
досвідом, на нашу думку, є застосування методу картографування території. Так, за допомогою
даного методу Центр соціальної допомоги сім’ї та дітям визначив райони, де живуть сім’ї з низьким
прибутком, сім’ї “соціального ризику”, неповні та багатодітні сім’ї. Метою картографічного
забезпечення соціальної роботи є надання суб’єктові управління для реалізації заходів із
соціального захисту сімей необхідної комплексної та достатньої оперативної інформації про стан
об’єкта 1 .
Необхідно зазначити, що в деяких країнах вже створені спеціально підготовлені підрозділи
поліції для боротьби з насильством у сім’ї. Наприклад, у Бразилії були створені спеціальні
поліцейські дільниці для роботи з жіночих питань, включаючи побутове насильство.
Співробітниками таких дільниць є виключно жінки 2 . На наш погляд, набір у дані спеціальні
поліцейські підрозділи виключно жінок дискримінує чоловіків, адже жертвою насильства в сім’ї
може бути й особа чоловічої статі.
Закон “Про побутове насильство”, прийнятий в Грузії в травні 2006 року, надає право поліції
та судам першої інстанції видавати постанови про заходи тимчасового захисту. Якщо винна особа
порушить умови, перелічені в постанові про заходи захисту, вона буде притягнена до кримінальної
відповідальності. На нашу думку, настання кримінальної відповідальності за порушення постанови
про заходи захисту є досить доцільним, оскільки в даному разі особа порушує не лише норми
суспільного співжиття та норми права, а й виказує неповагу до органу державної влади, який видав
дану постанову.
У Киргизстані Закон “Про соціально-правовий захист від насильства в сім’ї” був прийнятий
2003 року. Він виходить із того, що при вжитті заходів запобігання насильству в сім’ї необхідно
враховувати культурні традиції народів Киргизстану і, не зменшуючи можливості застосування
кримінальних санкцій, намагатися вирішити складні життєві ситуації адміністративними та
цивільними засобами захисту, а також іншими соціальними методами. Закон не вимагає додаткових
фінансових вкладів, розширює коло суб’єктів із запобігання насильству в сім’ї і спрямований на
збереження сім’ї 3 .
Закон про охорону сім’ї, прийнятий в Туреччині 1998 року, становить собою прогресивну
законодавчу базу, спрямовану на протидію насильству в сім’ї 4 . Проте законодавство Туреччини
передбачає захист тільки жінок, які перебувають в офіційному шлюбі і проживають під одним
дахом із чоловіком.
Не вдалим, на наш погляд, є підхід до здійснення правосуддя в Ізраїлі. Суд на рівні різних
інстанцій уже прийняв теорію того, що якщо поліцейське розслідування не було проведено якісно і
слідство не перевірило очевидні речі, то це може призвести до повного зняття звинувачень. Ми
вважаємо, що ця теорія негативно відіб’ється на запобіганні насильству в сім’ї, адже потерпілий не
повинен відповідати за помилки в діяльності правоохоронних структур, а винний повинен у будьякому разі понести покарання.
У Німеччині з 1 січня 2002 року діє закон про захист від насильства в сім’ї, який встановлює,
що особа, яка вчинила насильство в сім’ї, повинна залишити дім. У разі вчинення насильства в сім’ї
жертва повинна терміново проінформувати поліцію (по телефону чи іншим чином). Коли наряд
поліції прибуде, жертва насильства в сім’ї повинна розказати про те, що сталося, вказати на тілесні
1 Устинов, А., Карева, А. (2002). Виктимологическая профилактика преступлений. Профессионал, 6, 2223.
2 Курс “Побутового насильства”: посібник учасника (2009). Київ.
3Закон Киргизстану “Про соціально-правовий захист від насильства в сім’ї”, прийнятий у 2003 році //
Жилищный, Семейный кодексы Кыргызской Республики, Кодекс КР о детях (2006). Бишкек:
“Академия”.
4 Закон Туреччини про охорону сім’ї 1998. <www.wwhr.org>.
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ушкодження, які було завдано кривдником. Поліція в даному випадку зобов’язана скласти протокол
із викладенням подій, поясненнями обох сторін та описом тілесних ушкоджень, які мають місце 1 .
Найбільш доцільним, на нашу думку, є використання досвіду запобігання насильству в сім’ї
Сполучених Штатів Америки, з огляду на те, що соціальна проблема домашнього насильства у США
була поставлена ще в 70-х роках ХХ ст. у зв’язку з активізацією жіночого руху 2 .
Необхідно зазначити, що в кожному штаті США існує окреме законодавство із запобігання і
боротьби з насильством у сім’ї. Ми для аналізу вибрали законодавство із запобігання і боротьби з
насильством у сім’ї штату Іллінойс, яке авторка мала можливість вивчити та безпосередньо
ознайомитися з організацією його застосування на практиці під час перебування у м. Чикаго в
межах програми навчання в літній школі права.
Основним законодавчим актом, що регулює питання, пов’язані з протидією насильству в сім’ї
в штаті Іллінойс, є Акт по боротьбі з насильством у сім’ї 3 .
Необхідно зазначити, що в штаті Іллінойс створені суди для розгляду справ, пов’язаних із
насильством у сім’ї. У зазначених судах розглядаються як кримінальні, так і цивільні позови.
Жертва насильства в сім’ї може отримати один із трьох видів охоронних ордерів –
надзвичайний охоронний ордер. У період, коли немає судових засідань, зокрема в нічний час і
вихідні, ордер можна отримати, звернувшись до поліції, яка в цьому разі зв’яжеться з черговим
суддею. Останній визначить, чи є підстави казати про значну вірогідність негайної загрози
насильства і, якщо це так, видасть надзвичайний ордер. Однак коли судові засідання поновлюються,
потерпілий має з дотриманням всіх правил звернутися до суду за отриманням тимчасового ордера.
Тимчасовий охоронний ордер. Коли суд працює, ордер можна отримати шляхом подання у
відповідному суді позову з проханням про захист від насильства в сім’ї, повідомляючи суддю про
характер насильства, особу кривдника та бажаний зміст охоронного ордера. За наявності вірогідної
небезпеки подальшого насильства суд може видати такий ордер з 14–21-денним терміном дії, без
попереднього повідомлення кривдника.
Постійний охоронний ордер. Після видання тимчасового охоронного ордера і повідомлення
про це особі, яка вчинила насильство в сім’ї, у 10-денний строк призначається судове засідання, на
якому особа, звинувачена в насильстві, матиме змогу викласти своє бачення подій. Після слухання
справи, якщо суддя вирішить, що були надані достатні докази вини особи, звинуваченої у вчиненні
насильства в сім’ї, дія ордера може бути продовжена на термін до 2 років 4 .
Виданий судом охоронний ордер вноситься до Реєстру охоронних ордерів штату –
комп’ютерної системи обліку, яку використовують судді та правоохоронні органи. Згідно з
федеральними законами і законами штатів охоронні ордери, видані в одному штаті, так само дійсні й
в інших штатах.
За наявності підстав вважати, що особа, яка вчинила насильство в сім’ї, порушила заборони чи
не виконує зобов’язання, встановлені охоронним ордером, поліція зобов’язана її заарештувати, адже
будь-яке порушення охоронного ордера тягне кримінальну чи цивільно-правову відповідальність 5 .
Необхідно зазначити, що в м. Чикаго штату Іллінойс офіцери, які займаються проблемою
насильства в сім’ї, обов’язково регулярно відвідують спеціальні тренінги та програми підготовки,
які фінансуються за кошти бюджету штату. За рік таке навчання проходять близько 1 000 офіцерів
поліції м. Чикаго 6 .
Цікавим є досвід запобігання насильству в сім’ї в Канаді, де сьогодні проблема насильства в
сім’ї інтегрована в поточні програми багатьох урядових департаментів, таких як Міністерство
1 Хаак, В. (2006). Что делать, если ссоры между супругами перерастают в рукоприкладство. «ЕвропаЭкспресс», 8 (416).
2 Думко, Ф.К. (1999). Громадська програма співробітництва по запобіганню насильству в сім’ї:
матеріали 5-го Міжнародного науково-практичного семінару. Одеса: ОІВС.
3 Illinois Domestic Violence Act and other Significant Laws Affecting Domestic Violence (2001). Illinois
Coalition Against Domestic Violence Legal Institute.
4 Illinois Domestic Violence Act and other Significant Laws Affecting Domestic Violence (2001). Illinois
Coalition Against Domestic Violence Legal Institute.
5 Model Domestic Violence Protocol: Law Enforcement Component. Illinois Criminal Justice Information
Authority. <http://www.icjia.state.il.us/public/pdf/IDVMP/Model%20DV%20Protocol%202007.pdf>.
6 Ковальова, О.В. (2007). Запобігання насильству в сім’ї: досвід штату Іллінойс США.
Південноукраїнський правничий часопис, 3, 41-43.
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охорони здоров’я, Міністерство нерухомості та будівництва, Королівська Канадська кінна поліція
(RCMP), Міністерство юстиції, Міністерство спадку, Міністерство у справах жінок, Відомство
статистики Канади, а також низку проектів та програм розвивають Міністерство національної
оборони, Міністерство у справах індійців та народів півночі, Міністерство у справах громадянства
та імміграції, Міністерство іноземних справ і зовнішньої торгівлі та ін.
Особлива увага приділяється питанням медичної допомоги потерпілим від насильства в сім’ї.
Міністерством охорони здоров’я Канади у співробітництві з медичними навчальними закладами,
асоціаціями лікарів та медичних сестер організовані курси, навчальні семінари для медичного
персоналу, який має справу з особами, що зазнали насильства в сім’ї. За вказівкою даного
Міністерства були також розроблені правила поведінки для лікарів та видано посібник для
медичних сестер, які надають допомогу жертвам насильства в сім’ї.
У Канаді існують служби із запобігання насильству в сім’ї, з ресурсів яких місцевим
організаціям для проведення роботи із запобігання насильству в сім’ї виділяються невеликі гранти.
Крім того, був створений інформаційний пакет для підлітків з метою розширити їхні знання про
можливість насильства під час побачень, а також про насильство щодо жінок. Ця робота спрямована
на підвищення самосвідомості молоді та забезпечення превентивних дій у разі загрози насильства.
У Вінніпегу з 1990 року діє Суд по справах насильства в сім’ї, створений під тиском
громадськості для розгляду випадків насильства у відносинах подружжя, щодо дітей та осіб
похилого віку. Створення цього спеціального суду забезпечує такий самий суворий підхід до
випадків насильства в сім’ї, як і до інших проявів насильства проти особистості. Робота суду по
справах насильства в сім’ї визнана успішною, зокрема завдяки підбору спеціально підготовлених
суддів та прокурорів, обізнаних про проблеми насильства. Крім того, як компонент
звинувачувального процесу створена Програма захисту жінок (The Women’s Advocacy Program), яка
забезпечує підтримку жінкам на всіх етапах взаємодії з правозахисною системою. Внаслідок
діяльності судів з насильства в сім’ї в провінції Манітоба, а також інших провінціях і територіях
Канади випадки насильства в сім’ї перестали вважатися неважливими справами і ними займаються
висококваліфіковані фахівці.
У відповідності до Акта про жертви насильства в сім’ї в провінції Саскачеван 1995 року
введені в дію ордери, які надають спеціально підготовленим мировим суддям “право термінового
втручання в будь-який час доби”. Спеціальний ордер на вхід в житло дозволяє офіційним особам
контролювати ситуацію й у разі необхідності (у тому разі, якщо вона не може діяти самостійно)
евакуювати жертву. Порушення будь-якої частини зазначеного Акта є кримінальним злочином.
Кожен офіцер поліції в провінції пройшов спеціальне навчання із застосування законодавства по
боротьбі з насильством в сім’ї.
В Онтаріо існують також два типа судів по справах насильства в сім’ї. У судах одного типа
розглядаються більш прості випадки, зокрема, що стосуються осіб, які вперше порушили закон.
Суди другого типу розглядають більш серйозні випадки, які вимагають суворого покарання. Така
спеціалізація допомагає покращити якість судового провадження та більше сприяє захисту інтересів
жертв насильства в сім’ї.
У Канаді набули популярності дослідницькі центри по проблемах насильства в сім’ї та
насильства проти жінок. Вони створені 1993 року та фінансуються Дослідницькою радою по
соціальних та гуманітарних науках Канади та федеральним Департаментом охорони здоров’я і
соціального забезпечення, а також отримують кошти від місцевих об’єднань громадян. Ці центри
прагнуть забезпечити стійке співробітництво між ученими, викладачами, практиками, політиками і
всіма зацікавленими організаціями 1 .
Крім того, у Канаді розпочата кампанія “Біла Стрічка”, унікальна ініціатива канадських
чоловіків. Чоловіки, учасники кампанії “Біла Стрічка”, закликають чоловіків усього світу протягом
періоду з 25 листопада по 6 грудня носити білі стрічки, повісити їх на свої дома, автомашини, робочі
місця та ніколи не вчиняти насильство щодо жінок; ніколи не закривати очі на насильство щодо
жінок; ніколи не мовчати про насильство щодо жінок 2 .
Висновок. На підставі вищевикладеного для ефективного вирішення проблеми
правопорушень, що посягають на нормальний розвиток дитини, у кожній країні вкрай необхідно
1 Курс “Побутового насильства”: посібник учасника (2009). Київ.
2 Кампанія “Біла Стрічка” в Канаді. <http://www.bbcrussian.com/>.
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адекватне законодавство, яке б враховувало міжнародні рекомендації, національні особливості
країни, а також позитивний досвід інших країн у вирішенні даної проблеми.
Доцільним вбачається розроблення та впровадження в Україні за аналогією зарубіжних країн
спеціальних навчальних тренінгів та курсів для працівників соціальних служб, міліції та інших осіб,
які займаються запобіганням правопорушенням, що посягають на нормальний розвиток дитини.
Пропонується розробити спеціальні інформаційні картки, в яких міститиметься інформація про
права жертви насильства в сім’ї та її можливості, з обов’язковим зазначенням контактних телефонів,
за якими вона може звернутися за допомогою. Зазначені інформаційні картки повинні роздавати
дільничні інспектори міліції.
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THE EUROPEAN PARLIAMENT IN EU EXTERNAL
RELATIONS AFTER MAASTRICHT: APPLYING THE
“FEDERAL PARADIGM”
The European Parliament has been in the epicenter of the Lisbon treaty reforms discussions.
However, the Lisbon innovations can only be understood and interpreted from an evolutionary
perspective. The article offers a historical analysis of the development of the Parliament’s
competences by the Maastricht treaty with its revolutionary development of practical
application of the “federal paradigm” to the legal status of the Parliament.
The major argument is that the “federalism paradigm” application was the key factor promoting
the rise of the Parliament’s competences in EU external relations. This approach transformed
the view at the Parliament and promoted further development of its competences within the
classical parliamentary triad: budgetary, legislative and external relations.
Key words: The European Parliament, external relations, the Lisbon treaty, the Maastricht treaty,
“federalism paradigm”
The European Parliament (“the Parliament”) has been in the epicenter of the Lisbon treaty reforms
discussions, with its appeal to improve the EU transparency and accountability through parliamentary
scrutiny thus emphasizing the fundamental role of the Parliament in the EU institutional system in terms of
democracy and legitimacy 1 . One of the most important outcomes of the reforms was increase of the
Parliament’s role in the Union external relations, which coincides with the general tendency described as
“the slow but sure rise of power of a new kind of a parliamentary assembly” 2 .
It is certainly true that the Lisbon innovations and modifications can only be understood and
interpreted from an evolutionary perspective 3 . The idea of the “evolutionary perspective” should be
understood in a wider context as the development of the Parliament’s competences took place in a unique
context of European integration processes. Among different aspects of this dynamic context one should
mention the development of the EU as a unique supranational organization with continuous increase of both
internal and external competences as well as development of its institutional system 4 . Separately should be
emphasized the interconnection between the development of the Parliament’s role in the EU external
relations and rise of its competences in legislative and budgetary spheres.
This article offers a historical analysis of the development of the Parliament’s competences in the EU
external relations with the focus on the Maastricht treaty with its revolutionary development of practical
application of the “federal paradigm” to the legal status of the Parliament. The article covers both
development of the law and the practices of the Parliament’s participation in the external relations within
the said historical period of the EU development.
My argument is that the “federalism paradigm” of the EU development was the key factor promoting
the rise of the Parliament’s competences in EU external relations. This paradigm caused the transformation
of the view at the European Union from a pure economic 5 regional organization to a supranational power,
taking over functions of the national member-states 6 . This approach transformed the view at the Parliament
and promoted further development of its competences within the classical parliamentary triad: budgetary,
legislative and external relations. However, those were the unique features of the European Union that

1

Eeckhout, P. (2011). EU external relations law. Oxford: Oxford University Press, 193.
Building European Parliament: 50 years of European parliament history 1958-2008 (2009). Luxembourg,
129.
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Eeckhout, P. (2011). EU external relations law. Oxford: Oxford University Press, 167.
4
Westlake, M. (1994). A Modern Guide to the European Parliament. London: Pinter, 5.
5
Art. 2, 4 ECSC; Art. 2 EEC Treaty.
6
Wessels, W. (1997). An Ever Closer Fusion? A Dynamic Macropolitical View on Integration Processes,
Journal of Common Market Studies, 2, 278, 267–299.
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determined specific practices that the Parliament utilized while fulfilling its competences in the EU external
relations.
In terms of the Parliament’s competences evolution, described as the process “characterized by
steady progress punctuated by sudden leaps forward” M. Westlake marks the Maastricht treaty as
“undeniably the greatest leap at all” 1 . The Maastricht treaty presented a comprehensive and coherent
concept offering to the Parliament the classical parliamentary triad of competences: budgetary, legislative
and international treaty-making competences in their inter-connection, thus making the Parliament “the
largest net beneficiary of the institutional changes in the TEU” 2 . This development was facilitated by both
growing political pressure for the enhanced role of the Parliament in a more federal Europe and the
necessity to codify the competences that the Parliament already obtained. In this context the practice of
direct elections to the Parliament, which started from 1979, added a new dynamism affecting the situation
to the extent that the Parliament grew in self-confidence and respectability as well as raised its expectations
and demands 3 . Certainly, the timing for the elections already stipulated in the original EEC treaty 4 was not
accidental, as the federal core of this event was obvious 5 .
It is worthwhile mentioning the wide discussion about the future of the European integration process,
which was launched by the period of “Europessimism” of the late 1970s and early 1980s 6 . This discussion
took a specific form of combination of European Council declarations 7 and special topical reports of highprofile politicians and scientists 8 . The future of the European Union was generally viewed through
federalists’ lens 9 , therefore the development of the Parliament’s competences was unanimously accepted
among the measures to “respond to the expectations of the people of Europe by adopting measures to
strengthen and promote its identity and its image both for its citizens and for the rest of the world” 10 .
Quite commonly the discussion is described as competition between “minimalist” and “maximalist”
wings inside the federalists’ movement 11 . The “maximalists” movement, “led by venerable Altiero
Spinelli”, culminated in the Parliament resolution of February 1984 12 proposing a “Draft Treaty
Establishing the European Union” 13 . The document foresaw central position of the Parliament in the EU
institutional system with equal rights with the Council in the legislative and budgetary processes 14 . The
Draft Treaty also implied the conduct of common foreign policy with the Commission being the sole EU
representative in the external relations 15 under the general rule of the Commission political accountability
and responsibility to the Parliament 16 . The Union international treaty-making procedure consisted of
Commission negotiating agreements under the Council guidelines and the Parliament being fully informed
about the process and double approve of the agreement by Parliament and Council, both acting “by an
absolute majority” 17 . Although, formally the Single European Act was mostly based on the White Paper
1

Westlake, M. (1994). A Modern Guide to the European Parliament. London: Pinter, xii.
Wallace, H. (1996). Politics and Policy in the EU: The Challenge of Governance. Policy-Making in the
European Union. Oxford; Oxford University Press, 63.
3
Presidency Conclusions of the European Council meeting on 14-15 December 1990
<http://www.europarl.eu.int/summits>, Political Union section, paragraph 1.
4
Art. 138 EEC Treaty.
5
Nugent, N. (1999). The Government of Politics in the European Union. Macmillan, 220-221.
6
Moravcsik, A. (1991). Negotiating the Single European Act: national interests and conventional statecraft in
the European Community 45 International Organization, 1, 19, 19-56.
7
Summits in Copenhagen 14-15 Dec. 1973, Paris 9-10 Dec. 1974; the Hague 29-30 Nov. 1976; Copenhagen 7-8
Apr. 1978; Stuttgart 17-19 June 1983; Fontainebleau 25-26 June 1984.
8
Adoninno report (28-29 June 1985); Dooge report (29-30 March 1985); Vedel report (25 March 1972);
Davignon report (27 October 1970).
9
See Dooge report (29-30 March 1985) or Vedel report (25 March 1972).
10
Conclusion of Fontainebleau European Council 25-26 June 1984.
11
Gazzo, M. (1985). Towards European Union: from the 'Crocodile' to the European Council in Milan.
Brussels: Agence Europe, 1, 7-10.
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European Parliament resolution of 14.02. 1984. Bulletin of the European Communities. February 1984, 2.
13
Eeckhout, P. (2011). EU external relations law. Oxford: Oxford University Press, 22.
14
For the general status of the Parliament see Art.14-16 DTEU for its legislative competences Art.37-38 DTEU,
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and the Dooge Committee's report 1 , not the Spinelli’s Draft Treaty 2 , the latter not only “launched the
process of constitutionalising the European Union” 3 , but also had a tremendous ideological influence on the
Maastricht treaty as well as on the further revision agreements 4 .
The unification of Germany in 1990 and the plans to introduce European single currency raised the
issue of the political union 5 , which, however, was generally viewed as a federal structure 6 . The position of
the EEC institutions was supported by a strong German appeal for further federalization of Europe 7 backed
by the French president 8 . Therefore the role of the Parliament in the future union became one of the central
issues of the discussion with the common Franco-German understanding of the need to increase both
political role and competences of the Parliament 9 .
At that time the development of Parliament’s role in the EEC reached the stage already demanding
codification. Budget authorities acquired under Luxembourg and Brussels accords 10 , assessed as ‘a stepping
stone’ towards a Parliament with traditional competences 11 , participation in the legislative process under
the “cooperation procedure” after Single European Act and successful practice of participation in external
relations created a solid background for formation of an integrated approach to the position of the
Parliament in the Union institutional system.
Discussing the Maastricht reforms for the Parliament it separately should be emphasized that the
classical triad of competences: legislative, budgetary and external relations competences was introduced in
an integrated manner, which gave raise to studies comparing the European Parliament with a parliament in
a national state 12 . Moreover, the introduction of co-decision procedure developed the Parliament from a
rather ‘decorative’ to a powerful legislative institution 13 , changing the geometry of institutional relations
from a two-sided debate to a triangular discussion 14 .
The Maastricht “pillared” structure officially formalized the split of the EU external relations sphere
into CFSP and “Community policies”. As a consequence provision regulating accession of new members
were transferred to TEU, although without changing Parliament’s right of assent 15 . The initial urge of the
SEA for greater involvement of the Parliament in the Community foreign policy 16 was reinforced by Art.
J.7 of the Maastricht treaty, which offered to the Parliament the rights to be regularly informed about the
development of the Union’s CFSP and to be consulted “on the main aspects and the basic choices of the
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5
Smith, B.P.G. (2002). Constitution Building in the European Union: The Process of Treaty Reforms. The
Hague: Kluwer Law International, 121.
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Burgess, M. (2000). Federalism and the European Union: The Building of Europe, 1950-2000. New-York,
Routledge, 203.
7
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Rittberger, B. (2005). Building Europe’s Parliament. Oxford: Oxford University Press, 114.
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Norton, P. (1990). Legislatures. Oxford: Oxford University Press.
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Wallace, H. (1996). Politics and Policy in the EU: The Challenge of Governance. Policy-Making in the
European Union. Oxford; Oxford University Press, 63.
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ntob9tnMEm9AUOFx4lb39A=?FileName=QAPOLI104ENN_001.pdf&SKU=QAPOLI104ENN_PDF&Cata
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common foreign and security policy”, as well as the right to ask questions and have “an annual debate on
progress in implementing the common foreign and security policy” 1 .
The Maastricht treaty also offered a common treaty-making procedure for the “Community” spheres
by introducing Article 228 2 . This procedure was to be used in every case where the treaty provides for the
conclusion of an international agreement. The introduction of a unified procedure was a big step forward in
the process of institualization EU external relations area, although it covered only its “Community”
component. Article 228 increased the Parliament’s assent for international agreements to the four following
cases:
 association agreements;
 agreements establishing a specific institutional framework by organizing co-operation
procedures;
 agreements having important budgetary implications for the Community;
 agreements entailing amendment of an act adopted under the procedure referred to in
Article 189b (co-decision) 3 .
Besides association agreements that traditionally demanded the Parliament’s assent, three new cases
created a direct link between Parliament’s internal and external competences. In a way this development
continued practical implication of the “parallelism” concept, started by the landmark ECJ ruling in the
AETR case 4 , however, in a more focused and specific sphere: unification of the Parliament’s competences.
Establishment of this connection certainly had clear logic as the agreements could affect act which the
Parliament had jointly adopted with the Council 5 . The Maastricht treaty not only integrated Parliament’s
treaty-making and legislative competences, by also increased the scope for the Parliament’s assent onto 15
policy areas, where the co-decision procedure was applicable 6 .
Although this revolutionary development can hardly be over-estimated from the point of view of
formation of a solid integrated status of the Parliament in the EU institutional system, there are two issues
to be stressed as for the formula of the established link. First, the Parliament’s assent was necessary only for
those areas, where co-decision procedure was applicable, thus the formula ignored the areas where other
procedure of active Parliament’s participation were used: cooperation and assent. And second, the
Parliament was entitled for assent only if the internal Community legislative act had already been adopted
and demanded amendments after the conclusion of an international treaty. This approach resembles the
formula, existing in the EU-member states shared competence division 7 rather than follows the logic of
institutions’ involvement in the legislative process. With the international agreements’ direct effect being
the general rule, it was incongruous that the EC Treaty did not require Parliamentary assent for all acts
adopted in the field where the co-decision procedure applied 8 .
The formula “specific institutional framework” was usually understood as some kind of a larger
political framework extending “pure” commercial nature- e.g. association, partnership, or economic
partnership agreements 9 . Practice of the association and partnership agreements showed that special
structures created under the agreements were usually entitled to adopt binding legal instruments 10 .
1
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Therefore the Parliament’s assent for such agreements is a logical step securing its new competences and
ensuring absence of potential legal conflicts between Parliament’s co-decision competences and its
exclusion from the process of adoption of the legal acts under the special institutional framework created by
the Union international agreements.
The Parliament’s assent right for agreements having important budgetary implications stressed both
its growing importance in the budgetary process and increasing inter-connection between the “power of
purse” and implementation of the Union international agreements 1 . This provision also revealed influence
of the federalists’ perspective to the future of the EU project, as it offered much broader competences to the
Parliament extending its limited budgetary competences covering only non-compulsory expenditures at that
time, thus implying further strengthening of the latter. Despite lack of clearness of the definition 2 , the
extension of the assent to agreements having budgetary implications was a significant advantage for the
Parliament 3 . Moreover, those were budgetary authorities 4 that later created leverage for the Parliament to
participate in the CFSP 5 .
Like other previous treaties, the TEU left the institutions with a wide range of questions, particularly
regarding their roles and powers, provoking sharp increase of inter-institutional agreements 6 , which were a
pragmatic answer to resolve frictions in the EU institutional triangle 7 . Post-Maastricht agreements included
wide scale of subjects from general issues of democracy and transparency to specific problems of
application of co-decision procedure and budgetary discipline 8 , however, their general trend was to
strengthen the Parliament’s position by expanding its control, information and legislative competencies, and
placing it on an equal footing with the Council 9 . From the perspective of the Parliament external
competences the most important are amended Code of conduct of 1995 10 and agreement on provisions
regarding the financing of the CFSP 11 , which resulted from uneasy implementation of the first CFSP joint
action 12 . The latter document provided for the equal participation of the Parliament alongside the
Commission and the Council in the adoption of annual agreements of the operational CFSP expenditures 13 .
It also specified the provisions of Article 7 TEU into a detailed framework providing for annual formal
consultations of the Parliament by the Presidency on a document established by the Council on the main
aspects and basic choices of the CFSP, including the financial implications for the Community budget.
binding acts adopted by Association Councils.
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Moreover the Presidency was obliged regularly inform the Parliament on the development and implication
of CFSP actions. 1 The document also obliged the Council to provide to the Parliament the estimate of the
cost in case it adopts a CFSP decision entailing expenses 2 , as well as to present detailed financial plans of
joint actions at quarterly basis 3 . The Parliament’s dissatisfaction with the quality and timely delivery of the
information led to adoption of the Joint Declaration of 2002, providing very concrete dates and procedures
for the budgetary process as well as a regular political dialog on the CFSP in the framework of which the
Council shall “give early warning on CFSP Joint Actions which might have important financial
implications” 4 .
The amended Code of Conduct contained detailed rules of the Parliament’s involvement in the EU
treaty-making process. The Parliament through its competent committee was entitled to obtain from the
Commission the information of the draft recommendations relating to the negotiating Directives, including
confidential information. Moreover, the Parliament was to be “regularly and fully informed” by the
Commission about the progress of the negotiations 5 . Another important development was the possibility of
MEPs to participate in the negotiation process as observers with understanding that they “may not take part
directly in the negotiating sessions” 6 . This innovation put the EP in a position to set conditions “that were
never part of the original policy guidelines, thus allowing effective reshaping of its policies according to the
development of the situation already in the negotiation process” 7 .
Another important development of the Maastricht treaty was introduction of common Union value as
the objectives of its foreign policy, which included those, traditionally promotes by the Parliament 8 , giving
rise to the inter-institutional accord in systematic use of political conditionality in relations with third
countries 9 . Council declaration of 11 May 1992 10 , and documents that followed 11 established persistent
practice of “human rights clause” introduction in EU international agreements, nowadays applicable to over
120 EU agreements 12 . Against this background the Parliament’s promotion of the “European values”
agenda received a new impulse as its resolutions finally obtained a solid legal basis of both “primary” and
“secondary” legislation. Moreover, the Maastricht treaty connected the Union development co-operation
sphere with the promotion and protection of democracy, the rule of law, and respect of human rights and
fundamental freedoms 13 .
The practice of CIS partnership and cooperation agreements as well as “Europe agreements” with
CEE countries are vivid examples thereof as the collapse of the Soviet Union and the “Eastern block”
determined major trends of the 1990th making Europe and post-Soviet space one of the priorities for the EU
external policies. From the former group of agreements development with Russia and Kazakhstan represent
1
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consistent commitment of the Parliament to its agenda of “European values” as well as instruments it uses
to have its voice heard.
Partnership and Cooperation agreement with Kazakhstan was signed 23.01.1995. However, in March
1995 the President of Kazakhstan dissolved Soviet (Parliament) following the ruling of the Kazakh
Constitutional Court. The Parliament’s reaction to the crisis was the adoption of the resolution stating that
“the ratification of the partnership agreement with Kazakhstan must be suspended until new general
elections have been held free of the defects of those held in March and April 1994” and calling for the
Commission and Council to offer help to Kazakhstan to create “the legal framework for the establishment
of parliamentary democracy” 1 . Further development of the situation as well as the Parliament’s reaction led
to the fact that the EP persistently held up its assent in the partnership accord with Kazakhstan and granted
it only after two years after it had been signed – in March 1997.
Partnership and cooperation agreement with Russia was signed in 1994 after about two years of
negotiations. However, the start of the full-scale military operation in Chechnya in December 1994 was the
reason of the suspension of the ratification process. On 19 January 1995 the EP, adopted a document
supporting the Commission’s decision to suspend the ratification process of the interim agreement and
calling on the Council “not to make any further progress with the final ratification of the Partnership
Agreement with the Russian Federation” 2 . The ceasefire as well as halt of atrocities and massive human
rights violations were named as major conditions for ratification of the interim cooperation agreement. In
1995 OSCE mission reported continuation of serious human rights violations, nevertheless, the Council
wanted ratification of the interim agreement to proceed if Russia pledged to honour its obligations in the
near future 3 . The Parliament’s reaction was the discussion of the Council’s position in relation to Russia’s
obligations under international human rights treaties. Mostly due pure political reasons the Cannes
European Council signed the interim agreement in July 1995, arguing that “progress has been made with
regard to the situation in Chechnya” 4 . However, the continuous military conflict led to the delay in the
ratification process of the complete agreement. The Parliament’s numerous resolutions expressed
condemnation of the military atrocities and mass human rights violation. It finally gave the assent for the
ratification only in the second half of 1996 5 , with the agreement becoming effective only in until December
1997.
Concluding this article, the following should be emphasized. First, the formation of the European
Union and continuous dominance of the federalism paradigm of its development promoted the rise of the
Parliament’s international treaty-making competences and their direct interconnection with its legislative
and budgetary authorities thus providing an integrated approach to the Parliament status. Ironically the
reference to the federal vocation of the new Treaty was dropped as a concession to the British in exchange
for co-decision procedure application for a greater number of cases 6 .
Second, consolidation of the “European values” at the level of “primary law” facilitated increase of
political weight of the Parliament’s resolutions as it continued persistent promotion of this agenda in the
context of the treaty-making process. Building a high profile in public opinion in Turkey 7 ,
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April 2004, 44. <http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP04-33/the-human-rights-clause-in-the-eusexternal-agreements >
4
Cannes European Council Presidency Conclusions, 26-27 June 1995, Press: Nr: 00211/95.
<http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm>.
5
See for example European Parliament Resolution on violence in Chechnya and Russia of 18.01.1996 OJ C 32,
5.2.1996, p. 103 or European Parliament Resolution on the escalation of violence in Chechnya of 14.03.1996
OJ C 96, 30.3.1996, p. 301.
6
Gherardi, M. (2004). The European Parliament as a legislator: a historical survey. Project no. CIT1-CT-2004506392. NEWGOV New Modes of Governance, 29. <http://www.eunewgov.org/database/DELIV/D02D30_The_EP_as_Legislator.pdf>.
7
Krauss, S. (2000). The European Parliament in EU External Relations: The Customs Union with Turkey.
European Foreign Affairs Review, 5, 215–237.
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Israel 1 and Russia cases contributed to the image of Parliament as the “guardian of the European values”.
Together with the increase of formal assent rights it created leverage for the Parliament to participate in the
negotiation process, although formally it never obtained this right.
Third, the development of the Parliament’s international competences after Maastricht took place on
two levels: “primary law” codifying previous successful practices 2 , and inter-institutional dialogue, which
gained additional importance after Maastricht due to frame-work character of the founding treaties and
covered classical parliamentary triad of competences: legislative, budgetary and external relations. Those
were inter-institutional agreements that officially introduced the Parliament to the CFSP, as well as offered
MEPs a seat in the negotiation room.
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Віктор Тімашов, к.ю.н.
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

СПІВПРАЦЯ РАДИ ЄВРОПИ З УКРАЇНОЮ В
ПИТАННЯХ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО
ІНСТИТУТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА
ГРОМАДЯНИНА
The general state of Ukraine's cooperation with the Council of Europe in improving the Institute
of Human Rights and the approximation of national legislation with international standards was
described. According to the Council of Europe recommendations for the changes in judicial and
prosecutorial reform traced modern legislation in these areas. Despite the fact that we live in
the XXI century, military conflicts between countries are observed all the time, opposition to the
government by the citizens of certain countries or ethnic conflicts between nationalities living in
the same area. All of these events in the world lead to the violation of the rights of man and
citizen and have individual and mass nature. The conclusions and suggestions were made for
future cooperation trends of Ukraine and the Council of Europe.
Key words: human rights and freedoms, the Constitution of Ukraine, international human rights
law, the Council of Europe, the judiciary, prosecution system, the Parliamentary Assembly of the
Council of Europe.
До цього часу, незважаючи на те що ми живемо у XXI ст., повсякчасно спостерігаємо за
воєнними конфліктами між країнами, протистоянням владі з боку громадян певних країн або
етнічними конфліктами між національностями, що проживають на одній території. Усі ці події у
світі також призводять до порушення прав людини та громадянина і мають як індивідуальний, так і
масовий характер.
Важелем впливу на вирішення питань додержання та забезпечення прав та свобод людини має
бути ефективний інститут державного управління, який містив би в собі демократичні засади,
закріплені в національному законодавстві, а також механізм їх забезпечення. На міжнародному рівні
питанням забезпечення прав людини і громадянина займаються міжнародні правові організації.
Питання зміцнення демократії, верховенства права та захисту прав людини є ключовими
постулатами діяльності Ради Європи, ЄС та ОБСЄ. Ці організації об’єднує мета щодо здійснення
ефективного захисту прав людини в Європі, спонукаючи їх, у свою чергу, до розбудови спільного
вектора співпраці в цій сфері. Взаємодоповнююче співробітництво та координація між Радою
Європи, ОБСЄ і ЄС базуються на принципах рівноправності, практичної доцільності та орієнтації на
кінцевий результат – захист прав людини та основних свобод з уникненням при цьому конкуренції
та змагальності між собою 1 .
В українській науці проблемами висвітлення міжнародно-правових питань співробітництва
європейських міжнародних організацій у галузі захисту прав людини займаються багато науковців,
серед яких можна назвати М. М. Антонович, В. Г. Буткевича, В. Н. Денисова, В. В. Мицика,
В. І. Муравйова, П. М. Рабіновича, О. В. Святун, А. Л. Федорову, С. В. Шевчука, О. М. Шпакович та
багатьох інших. Нині питання взаємодії ОБСЄ, ЄС та Ради Європи викликають не лише
теоретичний, а й практичний інтерес. У зв’язку з чим і постає необхідність визначення напрямів
співпраці даних організацій з урахуванням сучасного рівня розвитку правової доктрини.
У наш час права людини, їх охорона та забезпечення є життєво важливим завданням для
багатьох європейських держав, зокрема країн Центральної і Східної Європи, у тому числі й України,
які намагаються побудувати цивілізоване демократичне суспільство на основі пріоритету вищих
людських цінностей і взаємоповаги між народами. Щодо цього значну увагу в галузі прав людини
1

Мушак, Н.Б. (2013). Міжнародно-правові питання співробітництва та взаємодії правових систем Ради
Європи, Європейського Союзу та організації з безпеки і співробітництва у Європі у сфері захисту
прав людини. Часопис Київського університету права. <http://kul.kiev.ua/images/chasop/
2013_1/yyyyy/308.pdf>.
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привертають міжнародні організації, і особливо така впливова, як Рада Європи. Шлях до справжньої
демократії та дотримання прав людини є довгим, складним і сповненим перешкод. Про це свідчить
сучасна ситуація – конфлікти в колишній Югославії, на Північному Кавказі, у Чечні, Грузії,
Молдові, Росії, Україні, посилення нетерпимості, сепаратизму, расизму, антисемітизму та
ксенофобії, порушення прав національних меншин, збільшення кількості безробітних та бездомних
тощо. Усе це є загрозою для стабільності та безпеки в усій Європі, тим самим заважаючи
об’єднанню і демократизації всіх європейських держав. Одна з ключових ролей у цьому процесі
належить Раді Європи, яка покликана об’єднати континент на основі спільних цінностей заради
миру, свободи, прав людини та економічного добробуту.
Оскільки дотримання прав людини є основою демократії, Рада Європи намагається зробити ці
права універсальними, заохочуючи всі держави-члени дотримуватися одних і тих самих норм в
інтересах усіх громадян незалежно від їх походження. Народи Європи повинні мати змогу
користуватись усіма своїми правами (громадянськими, політичними, економічними, соціальними та
культурними), а Рада Європи прагне забезпечувати та захищати всі ці права, які є єдиним і
неподільним цілим 1 .
Перспективи входження України в європейський простір зобов’язують визнавати права
людини провідним цілісним орієнтиром у розбудові українського громадянського суспільства та
правової держави. Вони є системоутворюючою складовою такого суспільства та правової держави, а
також нормативною формою вираження міри свободи індивіда. Отже, природні права людини – це
безумовні домагання індивіда на вільне волевиявлення, самореалізацію в суспільстві й державі 2 .
Співпрацюючи саме з такою організацією, як Рада Європи, Україна спроможна суттєво
вдосконалити своє законодавство в галузі забезпечення прав людини та інтегрувати його відповідно
до європейських стандартів, а отже, покращити своє становище в міжнародному просторі.
Конкретний результат співробітництва України з Радою Європи у сфері прав людини
позначився на вдосконаленні законодавства. Це зазначено в Резолюції № 1346 (2003 р.)
Парламентської Асамблеї Ради Європи «Виконання обов’язків та зобов’язань Україною», де в
пункті 2 стосовно національного законодавства та здійснення реформ зазначено, що:
1. 7 лютого 2002 р. Верховною Радою України прийнято Закон «Про судоустрій», який набрав
чинності 1 червня 2002 р.
2. Цивільний кодекс остаточно прийнято Верховною Радою України 16 січня 2003 р. та
підписано Президентом України 3 березня 2003 р., він набере чинності 1 січня 2004 р.
3. 15 травня 2003 р. Верховною Радою України було прийнято новий Закон «Про ратифікацію
Європейської хартії регіональних мов або мов меншин».
Україна досягла прогресу в подальшому реформуванні судової системи, зокрема створивши в
рамках системи судів загальної юрисдикції Апеляційний суд України, Вищий адміністративний суд
України та Державну судову адміністрацію.
Україна приєдналася до низки важливих юридичних інструментів Ради Європи, зокрема до
Протоколу 13 Європейської конвенції з прав людини стосовно заборони смертної кари без жодних
застережень, Протоколів 1 і 2 до Європейської конвенції про запобігання тортурам, нелюдському
або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню 3 .
Що стосується решти зобов’язань у галузі покращення національного законодавства та
здійснення реформ, Парламентська Асамблея Ради Європи (далі – Асамблея) закликає органи влади
України продовжувати роботу, активізувати свої зусилля, а також зміцнювати співробітництво з
Радою Європи для забезпечення повної відповідності українського законодавства та практики
правозастосування принципам і стандартам зазначеної організації, передусім стандартам,
гарантованим Європейською конвенцією з прав людини, а також повної відповідності рішенням
Суду у Страсбурзі щодо індивідуальних і загальних заходів, яких може вимагати

1

Тамм, А.Є. (2011). Роль ради Європи в забезпеченні прав людини (до історіографії проблеми). Теорія
та практика державного управління, 1(32), 1–7. <http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/20111/doc/5/08.pdf>.
2
Гіждіван, Л. (1999). Про деякі питання адаптації законодавства України з громадянських прав людини
до норм Ради Європи. Право України, 11, 27–29.
3
Парламентська Асамблея Ради Європи Резолюція № 1346 (2003) Виконання обов’язків та зобов’язань
Україною. <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_608>.
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Комітет міністрів 1 .
Так, Радою Європи було підготовлено «План дій Ради Європи для України на 2011–2014
роки», який передбачає низку заходів, спрямованих на покращення соціально-економічних
показників у країні. Даний План дій враховує досвід і результати реалізації Плану дій Ради Європи
для України 2008–2011 рр., затвердженого на 1032-му Засіданні заступників міністрів 9-10 червня
2008 р. і спрямованого на надання Україні підтримки у виконанні решти її статутних та
індивідуальних зобов’язань як держави-члена Ради Європи, передбачаючи пакет пріоритетних
заходів, покликаних допомогти у приведенні українського законодавства, інститутів та практики у
відповідність до європейських стандартів щодо прав людини, верховенства права і демократії.
Першим розділом «Плану» зазначено забезпечення захисту прав людини в контексті Європейської
конвенції з прав людини шляхом зміцнення потенціалу Урядового уповноваженого у справах
Європейського суду з прав людини 2 . Також у рамках захисту прав людини «Планом»
передбачалося:
 створення активної мережі незалежних несудових правозахисних структур (багатосторонні
Програми в рамках Спільних проектів ЄС–Ради Європи;
 забезпечення ефективної імплементації на національному рівні Європейської конвенції з
прав людини;
 утвердження стандартів і механізмів гендерної рівності, включаючи ліквідацію всіх форм
гендерної дискримінації, шляхом створення і посилення механізмів моніторингу на центральному і
місцевому рівнях;
 імплементація Європейської соціальної хартії (переглянутої);
 сприяння розвиткові сучасних соціальних послуг в Україні;
 підтримка реформи судової системи та низки інших 3 .
Також у рамках проекту «Спідометр «Україна – ЄС» 2014 р. Рада Європи запропонувала
список рекомендацій Ради Європи щодо судової реформи і реформи прокуратури в Україні, який
передбачав близько 100 рекомендацій.
До найбільш значущих реформ суддівського інституту можна віднести такі:
 створити незалежний від виконавчої та законодавчої влади орган, який відповідав би за
призначення та кар’єру суддів;
 забезпечити обрання членів ради юстиції (суддів), що не є суддями, серед інших видатних
юристів, університетських професорів з певним стажем перебування на посаді чи звичайних
громадян;
 зменшити кількість рівнів суддівського самоврядування;
 збільшити віковий ценз та стаж у галузі права, необхідний для обіймання посади судді;
 усунути Верховну Раду від призначення суддів;
 передати від Верховної Ради до Вищої ради юстиції повноваження з позбавлення судді
імунітету;
 установити мережу судів загальної юрисдикції, їх утворення, реорганізацію чи ліквідацію на
рівні закону.
До найбільш значущих реформ інституту прокуратури можна віднести такі:
 позбавити прокуратуру функції загального нагляду;
 позбавити прокуратуру можливості здійснювати загальний захист прав людини та водночас
зосередити цю функцію в Омбудсмена;
 скасувати норму Конституції, яка дозволяє висловлювати недовіру Генеральному
прокуророві, що має наслідком його відставку 4 .
1

Мелех, Б.В. (2009). Співробітництво України з Радою Європи у сфері захисту прав людини на шляху до
Європейської інтеграції. Науковий вісник, 3, 1–7. <http://www.lvivacademy.com/visnik3/fail/+
Meleh.pdf>.
2
План дій Ради Європи для України на 2011–2014 роки. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_b25>.
3
План дій Ради Європи для України на 2011–2014 роки. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_b25>.
4
Список рекомендацій Ради Європи щодо судової реформи і реформи прокуратури в Україні. Центр
політико-правових реформ 12 лютого 2014 р. <http://www.pravo.org.ua/2010-03-07-18-0607/lawreforms/1583-kodeks-rekomendatsii-rady-yevropy-shchodo-sudovoi-reformy-i-reformy-prokuraturyv-ukraini.html>.
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Міждержавний діалог, який започатковано в рамках Комітету Міністрів Ради Європи, дістає
підкріплення з боку конференцій, що відбуваються один раз на два чи три роки і на які збираються
відповідальні за той чи інший напрям діяльності Ради Європи європейські міністри. Такі зустрічі на
високому рівні часто надають нового імпульсу діяльності, яка здійснюється на європейському та
національному рівнях. Наприклад, унаслідок зустрічей вдосконалено дієвість Європейської
конвенції з прав людини через встановлення єдиного суду, вироблено політичні та правові
документи для захисту національних меншин і здійснення політики боротьби з расизмом,
ксенофобією, антисемітизмом та нетерпимістю 1 .
Працюючи під керівництвом Комітету міністрів Ради Європи, міжурядові комітети
розглядають всі важливі теми, що стосуються життя європейського суспільства. Питання захисту
прав людини завжди перебувають у центрі їхньої уваги, якими б ні були сфери, що розглядаються.
Юрисдикційна компетенція Комітету міністрів Ради Європи полягає в прийнятті постанов, що
мають форму рекомендацій урядам держав-членів. Незважаючи на те що ці постанови не мають
обов’язкового характеру, Комітет міністрів Ради Європи, однак, може запропонувати органам
державного управління держав-членів інформувати його про дії, вжиті ними у зв’язку з виконанням
зазначених рекомендацій (ст. 15 Статуту Ради Європи) 2 .
Виконання державних зобов’язань перед Радою Європи в цілому характеризується
позитивною динамікою. Проте має місце відчутне відставання від запланованих термінів з
виконанням такої групи зобов’язань, як розробка і прийняття нових нормативних документів,
спрямованих на реформування існуючих і створення нових ланок ефективного правового механізму
захисту прав людини, який відповідав би високим вимогам євростандартів.
Україна послідовно рухається демократичним шляхом, виконуючи взяті на себе відповідальні
зобов’язання. Процес їх дотримання перебуває під пильною увагою моніторингового комітету Ради
Європи, що стимулює активну діяльність державної влади на приведення національного
законодавства до рівня високих вимог євростандартів у галузі прав людини.
Однак позитивна динаміка виконання зобов’язань перед Радою Європи не означає відсутності
проблемних моментів у розвитку цього процесу.
Після здобуття Україною повноправного членства в Раді Європи приведення українського
законодавства з прав людини до міжнародно-правових стандартів продовжилося і набуло
масштабнішого характеру. Приєднання нашої держави до конвенцій та інших міжнародно-правових
актів Ради Європи, проведена імплементація нашим законодавством її норм значно розширює
спектр громадянських прав і свобод людини в Україні, забезпечує їх на рівні міжнародних
стандартів 3 .
Вагомою проблемою в реалізації державної політики України стала відсутність дієвого
механізму імплементації чинних правових норм. Йдеться не про підготовку, а про виконання нового
законодавства. Адаптацію законодавства України з прав людини до європейського законодавства
забезпечують Верховна Рада України, Комітет з парламентського співробітництва між Україною і
ЄС, Президент України, Кабінет Міністрів України та низка інших інституцій.
Стан справ із підписанням і ратифікацією євроконвенцій суттєво відзначається за рівнем і
термінами виконання зобов’язань. Для підписання міжнародних угод показник вчасно виконаних
зобов’язань становить 94,12% із незначним відставанням лише по одному з пунктів, тоді як для
ратифікації належні терміни дотримані лише щодо третини (31,25%) міжнародних документів.
Загальну динаміку ратифікації погіршують деякі тіньові аспекти, зокрема відсутність правового
механізму застосування ратифікованих євроконвенцій та інших міжнародних угод, без якого вони
залишаються просто деклараціями.
Здебільшого проблеми із забезпеченням прав людини в Україні виникають через
недосконалість або відсутність окремих ланок чи інститутів механізму правового захисту, які давно
діють у багатьох демократичних країнах Європи 4 .
1

Гіждіван, Л.Ю. (2000). Становлення та розвиток співробітництва України з Радою Європи у сфері
прав людини. Київ, 235.
2
Мелех, Б.В. (2009). Державна політика співробітництва України з Радою Європи в галузі захисту прав
людини (200–2005 р.): дис. … канд.. юрид. наук: 25.00.01. Львів.
3
Мелех, Б.В. (2009). Державна політика співробітництва України з Радою Європи в галузі захисту прав
людини (200–2005 р.): дис. … канд.. юрид. наук: 25.00.01. Львів.
4
Рабінович, П.М. (1994). Основи загальної теорії держави і права. Київ: [б. в.].
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Отже, для вдосконалення державної політики співробітництва з Радою Європи в галузі
захисту прав людини вельми важливо провести реформи суддівського та прокурорського інституту,
запровадити надання безоплатної правової допомоги відповідно до стандартів Ради Європи, яка
повинна покращити юридичну освіченість громадян, інтенсифікувати програми співробітництва з
метою впровадження Європейської хартії задля посилення розвитку місцевого самоврядування
шляхом розширення їхніх повноважень на місцях, а також активізувати співпрацю в боротьбі з
корупцією.
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EU-UKRAINE ASSOCIATION AGREEMENT: SOME
PROVISIONS OF INTELLECTUAL PROPERTY
PROTECTION
The article examines the provisions of the Association Agreement between Ukraine and the
European Union, Chapter 9 of which contains the requirements and standards on the protection
of intellectual property rights. In article analyzes the norms of civil legislation of Ukraine,
examines the ways of its improvement, and describes the steps taken in this direction in Ukraine.
In article from the position of legal doctrine are analyzed the concept of regulation the
information relations, an integral part of which are relationship of intellectual property.
The article concludes that the formation of the current legislative framework regulation of
intellectual property involves bringing national legislation in line with international standards
and requirements of EU directives, realization norms of the Association Agreement with the EU.
Key words: Association Agreement, license agreement, innovations, information, intellectual
property, conflict, reform, civil legislation.
Implementation of innovative model in Ukraine is not possible without creation of a modern system
of regulatory relations in the area of intellectual property protection that will ensure protection of subjects
of creative work (such as authors, artists and inventors), guaranteeing observance of their rights and
protection against possible violations.
The first steps in improving of legal mechanism in the usage of results of intellectual and creative
activity were laid in the Civil Code of Ukraine adopted in 2003, which not only greatly expanded the scope
of intellectual property rights, but also significantly enriched its substance. In the Civil Code of Ukraine 1
relations in the field of intellectual property were first fixed in a separate structural part (4 book
"Intellectual Property Rights"), which indicates their importance for private law.
Further improvement of regulatory relations in the field of intellectual property aimed to implement
the norms of the Civil Code in special laws, regulations, to creation the reliable mechanisms of
implementation and protection of their subjects. Also is necessary to bring existing normative material in
accordance with the general concepts and approaches of Civil Code of Ukraine with regard to the
Association Agreement 2 concluded between Ukraine and the European Union 3 , Chapter 9 of which
(Articles 157-252) contains requirements and standards related with the intellectual property rights.
Analyzing the changes that have occurred in the field of civil law, which regulates the relations of
intellectual property, we may conclude that in fact since the adoption of the Civil Code of Ukraine the
domestic legislation on intellectual property was not changed. Civil Code of Ukraine did not become the
impetus that would be able to update an appropriate legislative framework, and many of its rules (some of
which have truly innovative nature), and have not received their specification at the level of special laws
and regulations.
National scientists have repeatedly emphasized the need to reform the current legislation on
intellectual property.
The purpose of the article is to examine the contradictions and conflicts of the current legislation of
Ukraine regulating relations in the field of intellectual activity, analysis its development and formulation of
conclusions and proposals aimed at improvement of civil legislation in the field of intellectual property
rights.
In Ukraine changes in legislation on intellectual property should include rejection of Soviet legal
approaches and application of the provisions of Soviet legislation, both directly and in the form of certain
norms Civil Code of Ukraine, which is based on the Soviet legal tradition.
1

Цивільний кодекс України 2003 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 40, 356.
Hereinafter – Agreement.
3
EU-Ukraine Association Agreement. European External Action Service.
<http://eeas.europa.eu/ukraine/assoagreement/assoagreement-2013_en.htm> (2014, December, 29).
2
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An example of existence of the Soviet norms in modern Ukrainian legislation may be "Provision
about the Firm" approved by RNK in 1927 1 . For a long time it was a major act of legislation in the field of
trade names (firms). Before the adoption of Civil Code of Ukraine and Commercial code of Ukraine in
Ukrainian legislation there was not special legal regulation in this area. In accordance with the Act of
Verkhovna Rada of Ukraine on 09.12.1991 "On the order of interim actions on the territory of Ukraine
some acts of the USSR" 2 "Provision about the Firm" 1927. kept in force to the extent not contrary to the
Constitution and laws of Ukraine.
At one time the Presidium of the Supreme Economic Court of Ukraine in para.6 Recommendations
of 10.06.2004 "About some Issues of disputes related to the protection of intellectual property rights" noted
that due to the entry into force of the Civil Code and Commercial Code of Ukraine to relations arising from
1 January 2004 "The provision about the Firm" of 1927 is not applicable.
The new approach of the Supreme Economic Court of Ukraine to address this issue was described in
para.1.6. Resolution №12 from 10.17.2013 p. 3 which states that after the entry into force of the Civil Code
of Ukraine and Commercial Code of Ukraine in matters of intellectual property rights for trade names,
commercial courts may apply "The provision about the Firm" 1927.
We should admit that these provisions are one of the oldest legal acts, which may apply in Ukraine
for regulation of intellectual property. It was signed in 1927 and consists of 14 items.
In the Soviet period there were no needs of regulation of intellectual property, this can explain gaps
in legislative regulation. But in modern conditions of market economy, the rule of law in civil society, it
seems debatable position of Plenum of the Supreme Commercial Court, which despite the regulation of
commercial names in Chapter 44 of the Civil Code of Ukraine and art.159 of Commercial Code of Ukraine,
still points on the possibility of application of this Provision 1927. In modern legislation and judicial
practice, probably, we should reject of this vestiges of the past.
The other provisions of law, which has Soviet origin and does not fit into the modern system of
regulatory relations in the field of intellectual and creative activity and disposition of intellectual property
rights are seen in art.1111 Civil Code of Ukraine. Part 1 of Art.1111 of Civil Code of Ukraine contains
provisions that "authorized authorities or creative unions may approve model license agreements."
We should note that conclusion of typical agreements are provided by art.630 of the Civil Code. The
typical agreement is a standard contract, which is approved by the competent authority with pre-defined
conditions. The model agreement should be distinguished from sample agreement.
In legal literature is also noted that at the conclusion of certain types of contracts standard forms may
be applied; for example, the model agreement on drafting land for allotment of land, approved by the
Cabinet of Ministers of Ukraine 4 . Cabinet of Ministers approved typical land lease agreement 5 . Standard
form contracts provide the same design of contractual relations.
Typical forms of contracts concluded in areas related to public interest or for the regulation of the
relations that are under special state protection (land, education, public rental property, etc.). Terms of
model contracts approved by the central executive authorities and are binding on the parties to the relevant
contractual relationship.
In view of the above, provisions of Art. 1111 Civil Code of Ukraine seem unclear, according to
which not only authorized agency, but also creative unions (non government organizations) have the right
to approve the terms of standard contracts that are binding on the parties of contractual relations, including
those who are not members of such unions.
For the protection the rights and interests of authors, artists, inventors and other subjects of
intellectual property, authorized agencies (primarily State Service of Intellectual Property as a central
1

Постановление о введении в действие положения о фирме 1927 (ЦИК СССР, СНК СССР).
Официальный сайт Верховного Совета Украины. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0002400-27>
(2014, December, 29).
2
Постанова про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР
1991 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 46, 621.
3
Постанова про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав
інтелектуальної власності 2012 (Пленум Вищого господарського суду України). Вісник
господарського судочинства, 6, 57.
4
Типовий договір про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 2004
(Кабінет Міністрів України). Офіційний вісник України, 10, 127.
5
Типовий договір оренди землі 2004 (Кабінет Міністрів України). Офіційний вісник України, 9, 30.
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executive body in the field of intellectual property) may approve the standard forms of licensing
agreements. In particular, the Ministry of Education and Science of Ukraine 1 approve sample contract on
the distribution of property rights of intellectual property, which were created in office or by the order of
employer. This sample of contract has an advisory nature, so should be emphasized, that the current
legislation does not regulate the standard license agreements.
However, the formulation of Art.1111 Civil Code of Ukraine becomes quite clear if we turn to the
historical aspects of legal regulation of agreements in the field of copyright.
The Art.503 of Civil Code of the Ukrainian SSR contained a provision that "typical copyright
agreements may be approved by the Council of Ministers of the Ukrainian SSR or on behalf of the relevant
departments and creative unions".
We may allow the existence of standard forms of contracts in areas related to public interest under
special state protection, but within the contractual relationship of intellectual property, the principle of
freedom of contract are combined with the constitutional principle of the impossibility of restricting
freedom of creativity.
The wording of Art.1111 of the Civil Code of Ukraine concerning standard forms of license
agreements should be removed or at least, should be changed in terms of the possibility of creative unions
to approve the form of model contracts. As a non-government organization such structures cannot approve
the form of contracts, the terms of which are mandatory for all participants of contractual relations,
including those who are not members of such creative unions.
The others provisions of legislation, which has the Soviet origin and does not meet the modern
system of regulatory relations of intellectual property are the rules of Chapter 41 of the Civil Code of
Ukraine about the rationalization propositions.
It should be emphasized that in the Soviet period rationalization was the most common and most
accessible form of technical work, aiming at the improvement of the technical, technological or
organizational decisions. The procedure of legal protection of rationalization propositions was very simple
to its author and does not need the additional state registration, examination, processing the application or
granting the patent. Thanks to this features rationalization propositions were very popular in the Soviet
times.
In modern market conditions, freedom of establishment and freedom of creativity the inventors have
an alternative ways of protection of their results of technical activities. New technology may be patented as
an invention or as an utility model. However, only patent holder gets exclusive of protection of intellectual
property. The mode of protection of rationalization propositions provides the payment of equitable
remuneration to the author and securing intellectual property rights for the usage of technology to the legal
entity.
Probably due to these factors in addition to Chapter 41 of the Central Committee of Ukraine, which
consists of four articles (st.481-484) protection of rationalization propositions are made only in accordance
with the Temporary Regulations on the legal protection of industrial property and rationalization
propositions in Ukraine approved by the act of the President of Ukraine on 18 September 1992 р. №
479/92 2 . According to the decree of the President of Ukraine of 22 June 1994 р. № 324/94 Temporary
Regulations was rejected in the part of protection the industrial property.
So today there is a paradoxical situation in which one of the oldest regulations in the area of
intellectual property in Ukraine with the name "Temporary Regulations ..." is one of the most tenacious in
the national legislation about the protection of results of intellectual and creative activity.
Improvement of regulatory relations in the field of creative works provides detailed provisions of the
Civil Code level laws and regulations create reliable mechanisms for implementation and protection of the
rights of their subjects. It is necessary also to bring existing normative material in accordance with the
general concepts and approaches, the Civil Code of Ukraine with regard to the Association Agreement
concluded between Ukraine and the European Union, which contains in Chapter 9 unit 4 the requirements
and standards for the protection of intellectual property rights.

1

Наказ про затвердження зразків документів 2004 (Міністерства освіти і науки України). Бізнес Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. Збірник систематизованого законодавства, 2006, 3.
2
Указ про затвердження Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності
та раціоналізаторських пропозицій в Україні 1992 (Президент України). Інтелектуальна власність в
Україні: правові засади та практика. Київ: Видавничий Дім “Ін Юре”, 212-215.
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The intellectual Property are protected by the provisions of the Chapter 9 of Division IV of the
Agreement, consists of 96 articles (Articles 157-252) from 486 Articles of Agreement, which demonstrates
the importance of protection the intellectual property rights to the European Community.
The provisions of the Agreement are intended to complement and to clarify the rights and obligations
of Ukraine under the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter - the
TRIPS Agreement) 1 and under other international agreements on intellectual property.
The scope of intellectual property rights within the meaning of the Agreement covers both traditional
rights to the results of intellectual activity: copyright, relating rights, patents, industrial designs, trademarks,
trade names, topographies of integrated circuits, geographical indications, varieties plants and extends to
the protection of confidential information and unfair competition. According to the national legislation
confidential information and unfair competition do not directly belong to the results of intellectual property.
Separately, emphasizes the spread of legal protection on the inventions in biotechnology, protection of
genetic resources, traditional knowledge and folklore.
The text of the Agreement is widely used a special terminology (such as "order public" - art. 221,
"mutatis mutandis" - art. 232, "sui generis" - art. 229). Overall, the norms of Agreement are written by a
difficult language with a large number of banquet rules and exceptions. This is not characteristic to the
provisions of national legislation in the field of intellectual property.
Taking into account the requirements to the volume of this publication, in this article will be
considered the most important provisions of the Agreement regarding to the protection of intellectual
property rights, which require additional regulation in Ukrainian national legislation.
In the field of copyright and related rights the Parties of Agreement confirmed performance of its
obligations under major international conventions (International Convention for the Protection of
Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations (1961). Berne Convention for the
Protection of Literary and Artistic Works (1886, amended in 1979), the World intellectual Property
Organization Copyright Treaty (1996), the WIPO Performances and Phonograms Treaty (1996).
The Agreement is set that the copyright in a literary or artistic work are protected during the life of
the author and 70 years after his death and related rights in the period of 50 years from the date of
performance or recording the phonogram.
Specific rules Agreement, which have to be implemented into national law, is the requirement for the
protection of critical and scientific publications which have become common property. The maximum term
of protection of such rights is 30 years from the date when the work was first legally published.
Ukraine also pledged to provide adequate legal protection against the circumvention of any effective
technological measures implemented by the person (Art. 176) and to ensure the protection of copyrights
management information (art. 177).
Additional requirements established by the Agreement are about the regime of legal protection of
computer programs. Settling by Berne provisions on protection of computer programs as literary works, the
rules of the Agreement specify some aspects of such protection: the term "computer program" within the
meaning of the Agreement covers all previous research materials; protection are provided by the
mathematical expression of a computer program of any shape; ideas and principles that underlie any
element of a computer program, including its interface are not protected; protection of computer programs
are original in the sense that they are the product of the author's intellectual creation.
The relations for the establishment of software during the execution of the employment contract are
separately regulated in the Agreement.
Where a computer program is created by an employee in the execution of his/her duties or following
the instructions given by his/her employer, the employer exclusively shall be entitled to exercise all
economic rights in the program so created, unless otherwise provided by contract. In this context, we note
that the provisions of Art. 429 Civil Code Ukraine, which establish a different procedure for distribution of
intellectual property rights during the performance of job duties, should be changed according to
formulation of art.181 of Agreement.
In the field of protection of trademarks, provisions of the legislation of Ukraine in general conformity
with the standards and protection established by the Agreement. However, the rules of art.197 and 198
provide for the possibility of cancellation of registration of the trade mark if, within a continuous period of
1

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 1994 (Угода ТРІПС). Офіційний вісник
України, 84, 503.
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five years the trade mark has not been put into use in the relevant territory for the goods or services for
which it is registered, and there are no proper reasons for non-use. Currently, the Law of Ukraine "On
Protection of marks for goods and services" 1 establishes a three-year period of non-use of the mark, which
may be a reason for the termination of the certificate. The provisions of the Agreement also establish the
additional terms of inability to cancel the trademark: if within five years of the date of completion of the
registration procedure, the proprietor has not put a trade-mark to genuine use in connection with the goods
or services in respect of which it is registered in the relevant territory, or if such use has been suspended
during an uninterrupted period of five years, the trade-mark shall be subject to the sanctions provided for in
this Sub-section, unless there are proper reasons for non-use.
Particular attention the Agreement pays for the Protection of geographical indications. Ukraine,
signing the Agreement, should provide the legal protection for geographical indications of considerable
numbers of European producers, mentioned in Annexes XXII-C (geographical indications for agricultural
and food products) and XXII-D of the Agreement (geographical indications for wines, flavored wines and
spirits).
In the Agreement also were recorded a 10-year transition period for the protection of geographical
indications of the European Union such as Champagne, Cognac, Madera, Porto, Jerez, Armagnac, Tokaj
and 7-year period for the protection of geographical indications, for example, such products as ParmigianoReggiano, Roquefort and Feta. Products produced and labeled in accordance with national legislation of
such geographical indication after the entry into force of the Agreement and to the expiration of this period
can be sold in the country of origin until they run out of stock.
In the field of patent law agreement delineates the category "patent", used to refer to inventions,
including inventions in biotechnology and the term "industrial design", which, although is protected by
patents, but according to the provisions of the Agreement is independent result of intellectual activity
(division 4 Chapter 9 of the Agreement).
Mode of legal protection of designs, which is set by the Agreement is different from that required by
the national legislation of Ukraine. First of all, the terms of patentability of industrial designs in addition to
novelty also includes an individual level.
An industrial design is considered new if no identical industrial design has been brought to the
public. Industrial design is one that has an individual character if the overall impression it produces on the
informed user differs from the overall impression that this user has on any other industrial design, brought
to the public. In assessing of individual character takes into account the degree of freedom of the designer
in developing the industrial design (Art. 213 of the Agreement).
The Agreement provides legal protection to both registered and unregistered industrial designs that
meet the conditions of legal protection. The duration of protection of industrial designs is at least five years.
Holder may renew the term of one or more of the five-year period to the deadline, which is 25 years from
the filing date.
The term of protection of unregistered industrial design is at least three years from the date on which
the sample was brought to the public. We should admit that the current legislation of Ukraine provided
legal protection to registered industrial design maximum term of 15 years (Art. 465 CC of Ukraine).
Therefore, this part should also be amended to the Civil Code of Ukraine and the Law of Ukraine "On the
Protection of Industrial Designs" 2 .
In the field of patent law the main provisions of the Agreement relating to the protection of
inventions in the field of Health and biotechnology.
The agreement contains a commitment to provide an additional period of plant protection, protection
of medicines, which are the subject to administrative authorization procedure (additional protective
certificate).
Ukraine ensures the protection of inventions in biotechnology accordance with its national patent
law. This inventions that are new, have an inventive step and are subject to industrial application even if
they concern a product consisting of biological material or a process by which biological material is
produced, processed or used. Not subject to patenting, plant varieties and animal breeds; the human body in
1

Закон України про охорону прав на знаки для товарів і послуг 1993 (Верховна Рада України).
Відомості Верховної Ради України, 1994, 7, 36.
2
Закон України про охорону прав на промислові зразки 1993 (Верховна Рада України). Відомості
Верховної Ради України, 1994, 7, 36.
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various stages of formation and development and the simple discovery of its elements, including the
sequence or partial sequence of genes.
Some provisions of the Agreement are related to the protection of plant varieties, topographies of
semiconductor products and Traditional Knowledge and Folklore. In particular according to Art.229 of
Agreement the Ukraine undertakes to respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practical
heritage of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles that meet conservation and
prolonged use of biological diversity.
A significant part of the Agreement's is dedicated to the protection of intellectual property rights,
including civil measures, procedures and remedies, liability of providers and other provisions.
The Agreement states that all procedures and precautions should be honest and fair and should not be
overly complicated or costly, or entail unreasonable terms or undue delay.
Agreement also specifies the concept of "damages" for violation of intellectual property rights. In
determining the losses should be taken into account all relevant aspects, including the negative economic
consequences, including lost profits incurred by the injured party, any unfair proceeds infringer.
Alternatively, in determining the amount of loss can be considered royalty payments or fees that would be
incurred if the offender has applied for authorization to use the disputed intellectual property.
We should note that the possibility of determining damages for infringement of intellectual property
rights in the form of possible royalties are not expected by legislation of Ukraine. Therefore, in this aspect
should also be made the relevant amendments to the provisions of national legal acts of Ukraine.
On the bases of analyze of main provisions of the Association Agreement concluded between
Ukraine and the EU in terms of protection of intellectual property, we may conclude that in general the
legislation of Ukraine in the field of intellectual property meets the standards of protection, international
treaties and Association Agreement.
The formation of the current legislative framework regulation of intellectual property involves
bringing national legislation in line with international standards and requirements of EU directives,
realization norms of the Association Agreement with the EU. When you update the legislation on
intellectual property is also important to reject of Soviet legal approaches and application of the Soviet law.
A significant number of norms of the Agreement require its implementation by amending Book 4 of
the Civil Code of Ukraine and by updating legislation for the protection of intellectual property. These
changes should relate to improvement of the legal protection of research and critical works, computer
programs, databases, changes in the legal regime of industrial designs, ensuring the protection of inventions
in biotechnology and the protection geographical indications of food and wine products.
The solution to these problems of legal regulation of intellectual property is a promising task of the
national legal system that should be urgently and effective solved.
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GERMANY – UKRAINE: TWO WAYS – THE RISE AND
THE FALL
The following article is dedicated to the comparative analysis of Ukrainian and German political
systems. Attention is focused at the effectiveness of the German model and the productivity of
possible borrowings aiming to improve the Ukrainian political system model in order to create a
way of overcoming the political crises and stagnation. Comparative analysis of political systems
of Ukraine and FRG makes to conclude the number of facts. Despite of conventional complicacy
of German federal‐parliamentarian model, it is better worked‐out and effective than simple
unitary transitional Ukrainian parliamentary‐presidential model. Building their own State
political model, the Germans minded the experience of the past and, having borrowed the best
elements from samples of the world experience of parliamentarism, raised own effective model.
Key words: political systems, FRG, republic government, separative formations, political crises,
political pluralism, socialist‐political.
Introduction. Modern Ukraine and modern Germany are two European countries, which had the
same conditions for the development, but in a course of time FRG turned into the leading of European
community meanwhile Ukraine remains at the position of stagnation. The situation hasn't been cardinally
changed. Germany represents the example of parliamentary and an effective system of political power. The
country of Ukraine, in its turn, is followed by a number of political crises and social-political shakes.
Statement of a problem. Germany and Ukraine are two countries of the European block, which
have different political systems. FRG is federal republic with parliamentarian form of government, serving
the example of stable development. The country can be the model for following the traditions of
parliamentarism. It has the effective sample of political power ground. To counterbalance the country of
Ukraine is a unitary country with mixed transitional parliamentary-presidential form of government and
recurring crises, unstability, negatively influencing the development and the future of the whole European
region. One of the tasks of the following article is eliciting of the general distinctions in political systems
and mechanisms of state-political government of both countries which enabled FRG to become the model
of building the effective political system of the country. Another task is to work up the possible ways of
reformation insufficiently effective model of political system of Ukraine.
The analysis of the latest researches. Among the peculiarities of the chosen theme it's being
scantily explored should be mentioned. The main direction of the researchers' work in the branch mentioned
above is analysis of the political systems' models of both countries. Attention should be payed to the
scientific works of Boryska Y.O. The object of research of the scientist is narrower than stated in our
article. It's the part of a chancellor in the formation of the universal German governmental policy. The
theses of Yegorova M.O. and Yabulganov O.O. should also be taken into consideration. They provide the
researches in the branch of legal activities of FRG government that unfolds the dim prospect of the tested
matter.
The aim of the article. Using the comparative analysis of Ukrainian and German models of political
systems to elicit and define fundamental distinctions influencing the formation of political policy in both
countries and to compare their effectiveness and productivity.
Statement of the root material of the research. Any political system directly influences the process
of development of a country, serves at the basis of it's formation and defines it's future.
Comparing Ukrainian and German political models it should be clearly marked that the starting point
of existence of these systems in their nowadays form is approximately the same. The date of foundation of
modern German country is named as October, 3, 1990, of the Ukrainian – August, 24, 1991. Both countries
had the similar social-economic situation at the first stage of development. The experience of being a part
of totalitarian system of state-political government (Germany - The Third Reich, Eastern Germany in the
form of GDR being a part of Socialistic campus; Ukraine being a part of the USSR).
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The same socialist-political view-point existed in German and Ukrainian societies. It was an
aspiration for restoration of an independent country, avoiding of dictatorship and further democratic way of
development and building of a country with securing of universal values.
Nevertheless this is the final point at which all the similarities in the ways of political development of
the two countries are exhausted.
Germany picked out a difficult way of building of a country by the federal republic principal. The
Ukrainian politics in their turn chose the form of simple unitary country for Ukraine 1 . Political system is a
specific phenomenon very difficult in its essence. According to the view-point of Panov, political system is
the complex of interacting norms, ideas and based on this interaction political institutions and acts,
arranging political government and mechanism of intercommunication of citizens and a state 2 .
Practice of nowadays proves the fact that the choice of both countries brought them to unexpected
consequences. Being complicated from the outside the German model of federal system of building the
country, notwithstanding relatively complicated system of formation of the main governmental institutions
came out to be simple and effective sample. The Ukrainian way of building the country turned out to be
more difficult and complicated by political crises of different origin, which drove to continual unsteadiness,
economical and social shakes.
It is defined in the clause 20 of The German Constitution of 1949 that Germany is a democratic and
social-federal State 3 .
According to the Constitution, it is complicated enough system of arranging the power which
stipulates two levels. At the first level existence and functioning of Federal parliament Bundestag and the
government is fixed. These structures provide universal German policy both in internal and external policy.
The second level is represented by its own Parliament Bundesrat. Federal Parliament can lead government
of the country only in collaboration with Bundesrat.
De-facto, the head of this kind of country is a chancellor who both heads the executive branch of
power of the country and is provided with quite a wide right of legislative initiative and is personally
responsible for internal and external policy of the country, according to the clause 65 4 . Nevertheless the
election system of Bundestag assumes a possibility of forming of ruling coalition in Parliament
exceptionally on the conditions of uniting of several parties.
Quite often this type of political power in Germany is called the chancellor's model of organization
of republic government 5 .
Despite the wide range of chancellor's power in Germany, constitution implies the strict system of
interaction and mutual control on the part of federal and land parliament aiming to liquidate any attempt of
usurpation of power by one political party and to loosen centrifugal separative formations.
German political model is quite simple: in case of political crisis federal government can appoint a
new chancellor in quite a short term by nominating a new person for the following post, or, in case of
stressing the contradictions and absence of compromise between federal and land parliaments, German
president performs his main function, e.g. he should dissolve federal parliament. In any case usurpation of
power in the country by anti-democratic formations is excluded. In addition the right of resistance the
invaders trying to change the existing order is fixed for the Germans by the clause 20 6 .
The following form of federal-parliamentary republic excludes long-termed political crises and
possibility of usurpation of power in the country by one person or certain political power, guarantees and
preserves stability of the country's development, stands by democratic values.
The Ukrainian to say so simple form of political system includes an amount of difficulties for stable
development of the country. It is stipulated by contradictions in the basic law.
A simple system of elections to the Supreme Council and on the post of the President of Ukraine
allows certain politicians and political formations to concentrate the whole power in the Ukrainian country
in their hands thus leading to breaking the general rights and freedoms. As a result usurpation of power
1

Конституція України 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 30, 141.
Бариська, Я.О. (2010). Канцлерська модель організації влади як особлива форма республіканського
правління. Форум права, 2, 25-28.
3
Basic Law for the Federal Republic of Germany. Bonn am Rhein on 23 May 1949.
4
Basic Law for the Federal Republic of Germany. Bonn am Rhein on 23 May 1949.
5
Бариська, Я.О. (2010). Канцлерська модель організації влади як особлива форма республіканського
правління. Форум права, 2, 25-28.
6
Basic Law for the Federal Republic of Germany. Bonn am Rhein on 23 May 1949.
2
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appears bringing to social-political shakes, mass character protests against ruling parties, e.g. Maydan 2004
and Maydan 2013 1 .
The number of political crises occurring in Ukraine starting since 1991 till nowadays proves our
thesis. In spite of all the amount of regulative-legal acts and supplements, amends to Constitution, the
situation in Ukraine doesn't change for the better.
Political system model, stated by the Declaration about State sovereignty and by The Constitution of
Ukraine 2 , disables the definition of clear and what is the most important qualitative system of ascendance
of the Ukrainian people upon the government running the country.
The reason of political collapse widely appearing in Ukraine lies under the surface. It is related to the
procedure of electing of political powers to the parliament by the Ukrainian citizens. The powers mentioned
above create the ruling coalition for the next five years thus getting carte blanche in governing and
exploitation of the country on private account. And the mechanism of influence of the people upon the
government doesn't exist. Thus the citizens are deprived of the basic democratic rights and liberties.
The following situation is impossible in case of German political system. This is stipulated by the
structure of German government where in federal parliament one parties have the power meanwhile the
land parliaments are represented by the oppositional parties.
As a result the chancellor who forms a government and formulates the basic principles of State policy
should always look for compromise and the ways of consolidation with oppositional powers. The least
attempt of usurpation of power by the coalition, representing the majority in Bundestag, or by the
chancellor, will lead them to losing their authorities. If a political crisis starts, because of land parliament's
attempts of blockading decisions or bills which Bundestag tried to approve in this case the chancellor has
30 days for finding the way out from the situation, otherwise – elections to the federal parliament before the
appointed time. But the population of the country can recall the deputies from land parliaments on the
ground of inactivity 3 .
Due to the electoral system to Bundestag and land parliaments of Bundesrat the population of FRG
has the effective mechanism of influence upon the power.
It is also specified in Ukrainian laws the mechanisms of announcing of vote of censure to President,
parliament and government, but these mechanisms are quite complicated and legislatively are not worked
out good enough thus leading to a possibility of different political parties to usurp the power and provide a
personal revenge with political competitors. The vote of censure to President, parliament and government
mechanism itself envisages one quite a bad peculiarity. It stipulates the fact that the vote of censure to
President, parliament and government can be announced only by one of the three representatives mentioned
above. As a result we have a political crisis.
To the standing point of the majority of the researchers the realia and the reasons of political crises in
Ukraine consist in inconsistent carrying out of constitutional reform, in existence of flaws in electoral
legislation, in lack of distinctive and strict legal basis, in low level of political will and conscience 4 .
The analysis of the facts mentioned above draws attention the fact of rise of German and the gradual
fall of Ukraine in all spheres of life.
On one hand, externally complicated political model, which was chosen by the German people,
proved its productivity in real life. The structure and collaboration of the branches of powers in Germany
excludes the possibility of usurpation of power by one political formation.
On the other hand, the following model enables the opposition to represent the authority, at the same
time enabling the German population to compare the effectiveness of the ruling coalition and oppositional
policy.
In other words, the population of Germany has the real possibility of providing influence upon the
political situation and the political authorities not only by the way of the elections, but also by means of the
mechanism of direct influence upon the deputies of Bundestag and Bundesrat, who can be recalled anytime
for not taking to their promises or unscrupulous work.

1

Газета «Українська правда» «Історична правда Майдан-2004: згадаймо, як це було. Тексти, ФОТО,
ВІДЕО».
2
Конституція України 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 30, 141.
3
Basic Law for the Federal Republic of Germany. Bonn am Rhein on 23 May 1949.
4
Темчук О. Політична криза в Україні: ознаки, причини, наслідки. Волинська обласна громадська
організація Асоціація молодих політологів і політиків.
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German political model make it possible to raise social-economical standard of the country and to be
established in EC due to assiduously thought-out system of power. At the same time it opened the greenpass for gradual taking the majority of European countries under political control due to granting loans 1 .
The situation in Ukraine is difficult to define. It is manifested in contradiction between external
simplicity of political model of the country and internal complexity on practice. Not worked-out system of
national legislation is implied as well as the Constitution.
The system of responsibility for breaking democratic rights and liberties, for misuse of power is
theoretically provided for in Ukraine, but the real mechanism which could bring the President, Government
or Supreme Council doesn't exist. Consequently “the Gordian knot” appears. The responsibility for
breaking rights and liberties is stated by the law, but discharge of control and protection is fixed by the
President, Parliament and Government. In case, if these three authorities of the country break the law, it's
impossible to punish them.
The only more or less real mechanism of impact of the Ukrainian population upon the power – the
elections – is also doubtful. The events which lead to Pomaranchevyi Maydan 2004 prove this statement 2 .
De-facto, in Ukraine of nowadays it is possible to observe the following situation: one of the political
powers, misusing its authorities, can falsify the will of the population.
One of the possible ways of protection of Ukrainian people rights is the action of Ukrainian
population against criminal power. But nobody can give guarantees of insurance of Ukraine against
usurpation of power by certain political parties using force since they can hide behind the mottoes of
protection of the democracy and take under control the supreme power in the country.
Nowadays the perspective for Ukraine is seen in applying the German practice of parliamentarism,
political pluralism and arrangement of the political system of the country with corresponding normativelegal legislative ground.
The time has come for Ukraine to refuse the rudiments of the old system with authoritarian center,
preserving the whole power in one hands, and to come to arrangement of compromise system, that will
enable the population to provide influence upon the power. Under the condition that the real
intercommunication of authority and population will exist and that the political system in the country will
improve, the separatistic tendencies in different parts of the State will disappear, the threat of usurpation of
all the State power by one political party will vanish.
Quite possible the German federal model is not a panacea, but now the borrowing of German
experience will enable Ukraine to break through a seria of political crisis, pull through the situation of
stagnation and collapse and to take a suitable position in world community.
We consider it to be possible taking into consideration the fact of Ukrainian position in 1991, when
the State had better source potential than Germany had. The reason of the situation of nowadays which
occurs in Ukraine is in not effective enough political system on its undeveloped stage with a great number
of serious disadvantages, perhaps consciously made, the political system that was introduced by Ukrainian
politicians and that lead country to chasm.
The continual constitutional process, bearing the character of cyclic changes of the Ukrainian
Constitution and making supplements and amends to it, is introduced only in trivial transmission of the
authorities from President to Parliament and vice versa without solving of the main contradictions, serves as
the best proof.
Germany didn't explore anything new. A number of borrowings from world leaders like Great
Britain, the USA and France was performed. In particular, the best and the most effective structure elements
of political system were borrowed, arranged in the whole complete mechanism which takes into
consideration its own specific. Thus the ground for forming of the political system of modern Germany was
created.
For improving the Ukrainian situation well thought-out qualitative and structural changes are
necessary to be introduced to move the country from the dead-point. As the model to follow the political
system of Germany can be used as the most closely related and the most effective. At the same time it
shouldn't be thoughtless copying, but deeply worked out borrowing with taking into account the
peculiarities and the realia of Ukraine, that will give a chance for the new State Organization rebirth,
1
2

Газета «Корреспондент.net» «Велика берлінська країна. Німеччина стає політичним центром ЄС».
Газета «Українська правда» «Історична правда Майдан-2004: згадаймо, як це було. Тексти, ФОТО,
ВІДЕО»
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Organization being based on the principles of democracy and equality with suitable acknowledgment in the
world.
Conclusion. Comparative analysis of political systems of Ukraine and FRG makes to conclude the
number of facts. Despite of conventional complicacy of German federal-parliamentarian model, it is better
worked-out and effective than simple unitary transitional Ukrainian parliamentary-presidential model.
Building their own State political model, the Germans minded the experience of the past and, having
borrowed the best elements from samples of the world experience of parliamentarism, raised their own
effective model. The given model is characterized, on one hand, by the mechanism of protection against
usurpation of power by one political formation, through the complicated mechanism of forming Bundestag
and Bundesrat, and their intercommunication through the system of interimpact and mutual control.
On the other hand, German parliamentarian model is characterized by the effective system of
influence of the German population upon German political formations and political power of the State
though the means of distinctive and effective legal State system.
Ukrainian political system in spite of pretended simplicity has a vast number of disadvantages
connected with the absence of strong mechanism of impact of Ukrainian population upon Government.
Quite serious negative factor, providing influence upon political system is non-effective normative-legal
base, that doesn't give strict regulation of authorities and mechanism of responsibility for breaking the State
democratic principles by all three branches of Parliament, President and Government.
Borrowing of German experience with taking into account Ukrainian peculiarities will lead to
improvement of the Ukrainian political system. These reformative steps will enable the people to lead the
country out of political stagnation and will infold the perspectives for further development of Ukraine in the
future.
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КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ У ФОКУСІ
ПРІОРИТЕТІВ ЄС: ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ
The present article provides the analysis of the EU priorities concerning the countries of the
Central Asia within the adopted in 2007 the EU’s Central Asia Strategy for a new Partnership. The
attention has been focused on the evaluation of the assistance of European Union to
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan in the field of the
implementation of democracy, rule of law, human rights, supporting reform and good
governance in judicial systems through the prism of environmental policy.
Such cross‐sectoral approach to the research has focused on the development of environmental
democracy in the region of Central Asia. In this context the activity of the Regional and National
Aarhus Centers has been examined. They contribute for achieving goals of the Convention on
Access to Information, Public Participation in Decision‐Making and Access to Justice in
Environmental Matters (Aarhus Convention) in the region of Central Asia. These Centers play a
crucial role in promoting all three pillars of the Aarhus Convention and improve awareness
among the public and governmental authorities by disseminating environmental information
and carrying out numerous educational and training projects relevant to the implementation of
the Convention. By providing a venue where members of the public can meet to discuss
environmental concerns, the Aarhus Centers strengthen environmental governance and
democracy in this region and contribute to the implementation of European values.
The main results, problems and perspectives of the EU‐Central Asia cooperation in this field are
also investigated.
Key words: EU priorities, democracy, EU‐Central Asia cooperation.
На початку XXI ст. Європейський Союз і країни Центральної Азії (Казахстан, Киргизстан,
Узбекистан, Таджикистан і Туркменістан) стикнулися зі схожими викликами, а проблеми безпеки,
економіки та екології вийшли на перший план. Це зумовило розширення співпраці ЄС з країнами
даного регіону, хоч і поза рамками будь-якого партнерства (Східного, Північного або
Середземноморського). Його політичним контекстом, включаючи усвідомлення необхідності
виведення відносин на більш високий якісний рівень, стала зростаюча стурбованість Європи з
приводу своєї безпеки, зокрема енергетичної, а також військова кампанія в Афганістані. Тому
акцент у новому підході до країн Центрально-Азіатського регіону був зроблений на таких сферах, як
політичний діалог, права людини і верховенство закону, освіта, економічний розвиток, енергетичні і
транспортні зв'язки, навколишнє середовище і водні ресурси, а також на спільних загрозах –
наркотрафіку, транскордонній міграції, торгівлі зброєю тощо.
Незважаючи на важливість зазначених вище напрямів, співпраця ЄС з країнами Центральної
Азії в екологічній сфері почала набувати останнім часом дедалі більшого значення, і не лише у
зв'язку з погіршенням стану навколишнього середовища. Особливість екологічного вектора
політики ЄС полягає в тісному зв'язку з демократизацією розвитку цього регіону, тому просування
демократії, верховенства закону, прав людини та оздоровлення структур влади в країнах
Центральної Азії за допомогою всіх доступних механізмів є однією з головних цілей Європейського
Союзу щодо Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану та Туркменістану. Отже, аналіз
діяльності ЄС щодо сприяння розвитку демократичних свобод через призму співпраці в екологічній
сфері допомагає оцінити хід і перспективи реформ в Центральній Азії та ефективність кроків ЄС у
цьому напрямі.
У сучасних наукових дослідженнях домінує оцінка відносин ЄС з країнами Центральної
Азії
переважно
з
політичної
або
економічної
точки
зору
(Ніл
Мелвін 1 ,
1 Мелвин Нил. Стратегия ЕС в Центральной Азии нуждается в новом, реалистичном ценностноориентированном подходе. EUCAM. <http://fride.org/download/PB_28_Ru.pdf>.
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Йос Бунстра 1 , М. Г. Носов 2 , А. Строков, В. Парамонов 3 , Н. Меден 4 ), тому міжсекторальний підхід,
який ми пропонуємо, допоможе збагатити її і виявити нові та ефективні критерії аналізу.
Переходячи до дослідження даної проблеми, насамперед слід підкреслити певну
суперечливість дій ЄС щодо зближення з країнами Центральної Азії. З одного боку, ЄС сприяв
входженню країн регіону до складу ОБСЄ і Ради Євроатлантичного партнерства, а також їх участі в
програмі «Партнерство заради миру». Також Європейський Союз прийняв документи «До нової
стратегії в Азії» та «Європа і Азія: стратегічна програма розширеного партнерства». Водночас після
розширення ЄС 2004 р. Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан і Туркменістан не були
включені до програми Європейської політики добросусідства (ENP), що не тільки позбавило їх
можливості отримувати допомогу як країн СНД, але й у перспективі вступити в ЄС і НАТО. І лише
2007 р. ЄС зміг прийняти цілісний комплексний документ «ЄС та Центральна Азія: нова стратегія
співпраці», дія якого 2012 р. була продовжена. У ньому зроблена спроба уникнути перекосів і
збалансувати двосторонній та регіональний підхід до розвитку відносин з країнами регіону
відповідно як до пріоритетів ЄС, так і до відмінних потреб і показників кожної з країн Центральної
Азії.
Пріоритетними питаннями двостороннього співробітництва є права людини, економічна
диверсифікація, енергетика та інші галузеві проблеми, у тому числі пов'язані з молоддю та освітою.
Що стосується регіонального підходу, то ЄС використовує його у вирішенні таких колективних
проблем регіону, як організована злочинність, торгівля людьми, наркотиками та зброєю, тероризм і
нерозповсюдження ядерної зброї, міжкультурний діалог, енергетика, забруднення навколишнього
середовища, управління водними ресурсами, міграція, а також управління кордонами і транспортна
інфраструктура 5 . У цьому контексті ЄС намагається залучити до співпраці багатосторонні й
регіональні організації та установи, наприклад ОБСЄ, Європейську економічну комісію ООН,
Венеціанську комісію Ради Європи тощо, що створює додаткові можливості включення Казахстану,
Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану та Туркменістану в орбіту впливу Європейського Союзу.
Одним із нових інструментів співробітництва, запровадженим ЄС, є постійний двосторонній
діалог з прав людини. На думку Союзу, він повинен сприяти підтримці практичних кроків,
спрямованих на досягнення цілей з прав людини на національному рівні, зокрема, через фінансове
та технічне співробітництво та спеціальні проекти, які мають фінансуватися в рамках
Європейського інструменту демократії та прав людини. З цією метою для країн Центральної Азії
було розроблено «Ініціативу з верховенства права», яка включає як індивідуальні, так і спільні
пріоритети країн регіону. Зокрема, до останніх варто віднести:
• обговорення питань, що стосуються взаємних інтересів, розширення співпраці з прав
людини, у тому числі на багатосторонніх форумах, таких як ООН та ОБСЄ;
• порушення питань, що стосуються, на думку ЄС, ситуації з правами людини у
вищезазначених країнах, збір інформації та ініціатив щодо поліпшення відповідної ситуації з
правами людини.
У рамках цих цілей встановлено низку таких завдань:
• фінансування «Ініціативи з верховенства права»;
• спрямування експертів з права та адміністративних питань до країн Центральної Азії для
виконання короткострокових і довгострокових завдань;
• надання експертам з країн Центральної Азії можливості стажуватися за кордоном;
• підтримка прозорого впровадження реформ у галузі права;
• заохочення міжнародних обмінів шляхом організації та фінансування спеціалізованих
конференцій;
• сприяння співпраці країн Центральної Азії з Венеціанською комісією Ради Європи;
1 Бунстра Йос, Хейл Жаклин. Содействие ЕС Центральной Азии: назад к чертежной доске? EUCAM.
<http://fride.org/download/WP8_Ru.pdf>.
2 Носов, Н.Г. (2006). Евросоюз и Центральная Азия. Современная Европа, 4, 10-21.
3Строков, А., Парамонов, В. К оценке энергетической политики Евросоюза, роли и места в ней
Центральной Азии. Центральная Евразия. <http://ceasia.ru/energetika/k-otsenke-energeticheskoypolitiki-evrosoiuza-roli-i-mesta-v-ney-tsentralnoy-azii.html>.
4 Меден, Н. (2012). Стратегия ЕС в Центральной Азии. Россия и новые государства Евразии, 4, 52-60.
5 European Union and Central Asia: Strategy for a New Partnership. Council of the European Union.
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/EU_CtrlAsia_EN-RU.pdf>.
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• заохочення впровадження норм і конвенцій з гідної роботи Міжнародної організації праці
(ILO);
• тісне співробітництво в рамках заходів, що проводяться місіями ОБСЄ, Бюро з
демократичних інститутів і прав людини (ODIHR), двосторонніми програмами, а також ООН і
Верховним комісаром ООН з прав людини;
• надання технічної допомоги та налагодження тісної співпраці, спрямованої на внесення
юридичних і конституційних поправок, необхідних для приєднання до Римського статуту і його
впровадження 1 .
Що стосується власне екологічного вектора співробітництва ЄС з країнами Центральної Азії,
то він відображає головні проблеми даного регіону: водопостачання, водокористування, очистку
води, енергетику і високу вразливість до кліматичних змін. Важливо підкреслити, що ЄС розглядає
вирішення проблем «водного» характеру також у контексті безпеки і зменшення зростаючого
напруження між країнами, розташованими вгору і вниз за течією головних водних артерій регіону. З
цією метою 2008 р. був створений інструмент Діалогів з питань Національної Політики
водокористування в Центральній Азії, який функціонує, спираючись на принципи Водної Ініціативи
ЄС, і сприяє просуванню в регіоні основ екологічної демократії. У його завдання входить не тільки
вирішення проблем, пов'язаних із використанням водних ресурсів в Центральній Азії, але і
вироблення пропозицій, зокрема, зі створення систем інтегрованого управління водними ресурсами
на регіональному рівні та залучення до цього процесу широких верств суспільства 2 .
На думку аналітиків, у Центральній Азії існують сприятливі умови для інвестування у водні
проекти країн північної частини регіону, що будуть вигідні державам, розташованим південніше, що
дозволить зменшити ризик виникнення міждержавних водних конфліктів. Адже нерівномірність
розподілу водних ресурсів у Центральній Азії обумовлює конфлікт інтересів ключових
постачальників води (Таджикистан і Киргизстан) та її основних споживачів (Узбекистан, Казахстан і
Туркменістан). Після розпаду єдиного регіонального енергетичного кільця така загроза стає дедалі
більш очевидною. ЄС проводить досить активну політику в цьому напрямі, беручи участь у
технічних і політичних дискусіях регіонального рівня. У той самий час експерти вказують на деяку
поверховість політичного діалогу, у результаті чого ЄС не може взяти на себе відповідальність за
вирішення водного конфлікту в регіоні. Натомість діяльність Європейського Союзу може
сконцентруватися в іншому напрямі – наданні технічної підтримки у створенні привабливих з
технічної та економічної точок зору інвестиційних пакетів, які допоможуть збільшити потужність
гідроенергетики, що сприятиме розвитку всіх Центрально-Азіатських країн. Також ЄС може
здійснювати ефективну експертну оцінку в галузі визначення оптимальних механізмів регулювання
водних питань у Центральній Азії і посилити політичний одно- і багатосторонній діалог щодо
вирішення даної проблеми. Спеціальний довірчий грантовий фонд під егідою ЄС дозволив би таким
організаціям, як Світовий Банк, Центр превентивної дипломатії ООН в Центральній Азії, Азіатський
Банк Розвитку, проводити необхідні розрахунки та дослідження для оптимізації відповідних
проектів. Більш того, у Центральній Азії існує гарна можливість інвестування в ініціативи
нейтрального характеру, зокрема проекти з покращення управління водними ресурсами, створення
міні-гідроелектростанцій, розвиток індустрії відновлюваних джерел енергії 3 .
Оцінюючи швидкість і результативність демократизації розвитку країн Центральної Азії,
вкажемо на досить повільний характер цього процесу. Це пояснює курс європейської спільноти на
підтримку створення в країнах регіону структур, які зможуть його прискорити або розширити, у
тому числі й в екологічній сфері. На даний момент головними «провідниками» цієї політики
виступають Оргуські центри, які створюються для виконання завдань прийнятої 1998 р. конвенції
Європейської Економічної Комісії ООН «Про доступ до інформації, участі громадськості в
прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля». Хоча ініціатором
1Европейский Союз и Центральная Азия: новое партнерство в действии. Совет Европы.
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/RU-strategyAsia_int.pdf>.
2 Совместный Отчет о Прогрессе, подготовленный Советом и Европейской Комиссией для
Европейского Совета по вопросу исполнения Стратегии ЕС по Центральной Азии. European Union.
<http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/documents/eu_kazakhstan/joint_progress_report_eu_ca_strateg
y_ru.pdf>.
3 Бунстра Йос. К ЕврАзии: мониторинг Стратегии ЕС в Центральной Азии. EUCAM.
<http://fride.org/download/PB_13_Ru.pdf>.
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цього процесу є ОБСЄ, він повністю відповідає інтересам Європейського Союзу, члени якого є
учасниками даної організації.
Перший Оргуський центр у регіоні – Регіональний екологічний центр Центральної Азії
(РЕЦЦА) – був створений 1998 р. На даний момент у його рамках реалізуються такі екологічні
проекти, як: «Компонент «Моніторинг навколишнього середовища в ЦА (MONECA)»,
«FLERMONECA», «ДРАЙНЕТ», «Спільна система екологічної інформації (SEIS)», «Сприяння
поширенню передового досвіду щодо зниження рівня біогенного забруднення і організація з цією
метою співробітництва країн Центральної та Східної Європи», «Оцінка впливу на навколишнє
середовище в транскордонному контексті», а також «Програма управління навколишнім
середовищем», «Освіта для сталого розвитку», «Центрально-Азійська екологічна програма», «Зміна
клімату і стійка енергетика» та ін. 1
Також протягом останніх років у країнах Центральної Азії відкрилася низка національних
Оргуських центрів. В їх завдання входить полегшення доступу до інформації, доповнення існуючих
джерел офіційної інформації, надання платформи для комунікації держави, бізнесу та широких
верств громадськості. Спектр послуг цих структур досить широкий і відповідає колу потенційних
проблем навколишнього середовища в зазначених країнах. Вони можуть включати вплив гірського
промислу або нафтової і газової промисловості, загрози і ризики небезпечних відходів, проблеми,
пов'язані з управлінням лісовими ресурсами, необхідність збереження біологічного різноманіття або
питання, пов'язані з дотриманням екологічного законодавства. У своїй діяльності вони
користуються різними інструментами, наприклад: вивчення експертних оцінок впливу на
навколишнє середовище, збір інформації для громадських слухань та їх організація, залучення
засобів масової інформації до висвітлення проблем, просвіта населення будь-якими доступними
методами, підготовка до судових процесів, що стосуються питань довкілля. На наш погляд, сьогодні
ці центри можна вважати чи не єдиними острівками демократії в країнах Центральної Азії.
На даний час за допомогою ОБСЄ створено 43 Оргуські центри в 13 країнах Південно-Східної
Європи, Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії. З них: у Казахстані – 9,
Таджикистані – 4, Туркменістані – 1, Киргизстані – 14, Узбекистані – 0.
На думку Йоса Бунстри, старшого наукового співробітника фонду FRIDE і голови програми
EUCAM, політичні режими Центральної Азії є одними з найбільш репресивних у світі. З усіх
колишніх радянських республік у Східній Європі (Білорусь, Молдова та Україна) і на Південному
Кавказі (Вірменія, Азербайджан і Грузія) країни Центральної Азії найменш схильні до
демократизації. Хоча всі п'ять держав суттєво відрізняються, жодну з них не можна назвати
демократичною або такою, що досягла в цьому напрямі прогресу 2 . Безперечно, це відображається не
лише на кількості Оргуських центрів у регіоні, а й на результатах їхньої діяльності. Тому, з одного
боку, можна говорити про незначні успіхи в наданні громадянам прав і свобод, у тому числі в
екологічній сфері. Разом із тим, ураховуючи авторитарний характер політичних режимів
Центрально-Азіатських країн, навіть невеликі досягнення Оргуських центрів варто вважати
важливими кроками в просуванні в регіоні демократичних реформ.
Казахстан
Розвиток цієї країни протягом останніх років вказує на те, що Нурсултан Назарбаєв,
намагаючись підтримувати імідж держави з демократичними перетвореннями, здійснює деякі кроки
з розвитку в країні демократичного суспільства. Наприклад, екологічні неурядові організації (НУО)
Казахстану домоглися заборони ввезення радіоактивних відходів, зупинили розробку низки
регресивних нових законопроектів, що обмежують можливості і права представників
громадянського суспільства. На даний момент у країні підтримується незалежний статус і думка
НУО, особливо у зв'язку з впровадженням механізму державного замовлення на їхні роботи. Також
Казахстан взяв орієнтир на ініціативу прозорості діяльності видобувних галузей (ІПДО) в
довгостроковій перспективі.
Щодо національних екологічних проблем, то вони тісно пов'язані з активним розвитком
нафтогазової промисловості, навколо якої і зосереджується діяльність стрімко зростаючої кількості
Оргуських центрів (2011 р. – 2, 2013 р. – 9, 2014 р. – 14). Вони допомагають у проведенні діалогу з
1 Программы Регионального экологического центра Центральной Азии. Региональный экологический
центр Центральной Азии. <http://www.carecnet.org/programs_and_projects/>.
2Бунстра Йос. Демократия в Центральной Азии: вспашка бесплодных полей? FRIDE.
<http://fride.org/descarga/PB_23_Ru.pdf>.
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нафтовими компаніями, які надають їм інформацію з оцінки впливу на навколишнє середовище
(ОВНС) в друкованій та електронній формі. Ще одним напрямом їхньої діяльності є допомога в
забезпечення участі громадськості на ранніх стадіях процедури ОВНС до моменту початку
громадських слухань і на наступних етапах, моніторинг та інформування зацікавлених сторін про
фактичну реалізацію проектів 1 .
Завдяки створеному 2009 р. Національному Оргуському центру було сформовано Державний
фонд екологічної інформації, ресурси якого містять понад 1 500 документів, розроблена електронна
база даних нормативно-правових документів у сфері ОВНС та природокористування
«ЕкоІнфоПраво», в якій систематизовано понад 750 нормативних правових актів, організовані курси
перепідготовки та підвищення кваліфікації в галузі охорони навколишнього середовища і
природокористування 2 .
Також Оргуські центри Казахстану надають допомогу державним органам у створенні
регістра викидів і перенесення забруднювачів (РВПЗ), який сприяє систематизації роботи із збору та
обліку даних щодо забруднення підприємств, вивченню прогресу у скороченні викидів і
встановленню пріоритетів скорочення та ліквідації потенційно найбільш шкідливих викидів та їх
транспортування. У довгостроковій перспективі це допоможе підвищити прозорість діяльності
видобувних галузей.
Перспективною тенденцією, на наш погляд, є і спроба координації діяльності Оргуських
центрів країни, яка привела до укладання на добровільній основі договору про взаємне
співробітництво і створення «Казахстанської Асоціації Оргуських центрів» 3 . Це допоможе
обмінюватися досвідом і нарощувати потенціал вже існуючих структур.
Як бачимо, Казахстан домігся певних успіхів у реалізації принципів екологічної демократії,
особливо останніми роками. Якщо врахувати, що перспективи країни в плані загальної
демократизації виглядають більш райдужними, ніж шанси Узбекистану та Туркменістану, які,
згідно з даними організації «Freedom House» 4 , входять у десятку найбільш репресивних країн світу,
то в найближчому майбутньому можна чекати подальшого розвитку цієї тенденції і поступового,
хоч і дозованого розширення ролі громадянського суспільства, принаймні у вирішенні екологічних
питань.
Киргизстан
На думку деяких експертів, у Киргизстані й Таджикистані немає природних ресурсів та
можливості будувати економіку навколо їхнього експорту, що є головним фактором нестабільності
розвитку. Всупереч (або завдяки) цим обставинам Киргизстан і Таджикистан залишаються найбільш
відкритими і вільними країнами регіону. Хоч і тут зберігаються ті самі авторитарні тенденції, що і в
інших, більш багатих на вуглеводні країнах Центральної Азії, у політичних режимів не вистачає
коштів для створення ефективних поліцейських держав. Тому їм доводиться покладатися на
допомогу іноземних донорів і здійснювати часткову демократизацію.
У результаті двох революцій (2005 р. та 2010 р.) були відроджені надії, що Киргизстан з його
відносною відкритістю й активним громадянським суспільством почне впроваджувати радикальні
демократичні реформи, однак міжетнічний конфлікт, який призвів до Ошської різанини, значно
загальмував цей імпульс і продемонстрував усю складність внутрішньополітичної ситуації та
крихкість досягнутого політичного балансу сил.
У цих умовах Оргуський центр Киргизстану сконцентрував основну увагу на просвітницькій
роботі (використанні інформаційних табло в громадських місцях для розміщення даних про стан
навколишнього середовища), проведенні декількох громадських слухань щодо проектів, які
стосуються збору та переробки відходів у Ташкомурі, районі золотодобування Чаткал і на
будівництві цементного заводу в Кизил К’юа, а також на навчанні адвокатів, суддів і прокурорських

1 Орхусские центры. Рио+20. Organisation on Security and Cooperation in Europe.
<http://www.osce.org/ru/secretariat/92586?download=true]>.
2 Орхусские центры: что мы знаем о них. Eco-tiras. <http://www.eco-tiras.org/books/Aarhus-CenterBrochure-RU.pdf>.
3 Договор создания «Казахстанской Ассоциации Орхусских центров». Орхусский центр Казахстана.
<http://aarhus.kz/1-6/1-13/>.
4 Йос Бунстра. Демократия в Центральной Азии: вспашка бесплодных полей? FRIDE.
<http://fride.org/descarga/PB_23_Ru.pdf>.
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працівників для розширення їхніх знань про Оргуську конвенцію та на допомозі в реалізації її
принципу про доступ до правосуддя.
Водночас не всі дії цього центру мали позитивні результати. Так, не увінчалися успіхом
громадські слухання з приводу халатного збереження
(без необхідних заходів безпеки і
попереджувальних знаків) відходів з вмістом ртуті на території занедбаного заводу в селищі Чува
Баткенської області. У результаті використання забрудненої води в багатьох підлітків, що
проживають в околицях, стали розвиватися сліпота і випадати зуби. Однак, незважаючи на
організацію 2009 р. громадських слухань із залученням Державного агентства з охорони довкілля та
лісового господарства (SAEF) і безпосереднього огляду експертами цих місць протягом наступних
років, а також зйомок фільму про проблеми селища Чаувай, ця проблема залишилася невирішеною.
Причиною цього є слабка підтримка громадськістю району зусиль Оргуського центру на противагу
потужному лобі бізнес-інтересів 1 .
Таджикистан
Ефективна діяльність Оргуського центру Таджикистану ускладнена низкою негативних
факторів: жорсткими урядовими заходами щодо опозиційної течії в результаті зростаючих
непорозумінь на релігійному ґрунті, високим рівнем корупції, енергетичними проблемами,
конфліктом з Узбекистаном з приводу використання водних ресурсів, негативним впливом
Афганістану і відсутністю перспектив для молоді, яка масово виїжджає на заробітки в Росію.
Тому єдино можливим напрямом діяльності Таджицького Оргуського центру є просвітницька
робота, яка сконцентрувалася навколо організації екологічних бібліотек і відеотек, Школи
екологічного лідерства, проведення конкурсу з екологічної журналістики, тижнів екологічного кіно,
створення і трансляції екологічної телепередачі «Компас».
Найбільш значущою подією, яку цей Центр зміг організувати протягом періоду своєї роботи,
стала інформаційна кампанія, зокрема орієнтована на жителів міста Табошар, про ризик для здоров'я
уранових відходів, які розміщені на прилеглій покинутій урановій шахті. У рамках цієї кампанії по
Согдійському обласному телебаченню був показаний освітній фільм, у якому містилися
рекомендації щодо зменшення шкоди здоров’ю населення, яку може завдати ця шахта. Також були
виготовлені спеціальні брошури, які розповсюджувалися серед жителів цього району переважно
через мережу медичних закладів 2 .
Туркменістан
Хоча Туркменістан ратифікував Оргуську конвенцію раніше інших країн Центральної Азії
(1999 р.), Оргуський центр у цій країні був відкритий лише в серпні 2012 р. Його метою є
підвищення обізнаності громадян та інших зацікавлених сторін щодо екологічних норм та
забезпечення прав людини. Згідно зі звітом ОБСЄ, перші кроки цього Центру були спрямовані на
створення бази даних з навколишнього середовища, включаючи національне законодавство. Його
діяльність повинна стати основою для роз'яснення положень Оргуської конвенції серед населення
країни і допомогти отримати доступ до правосуддя і екологічних прав. Проте вже сьогодні стає
зрозуміло, що відсутність незалежного громадянського суспільства і політичної опозиції
(Туркменістан залишається однією з найбільш закритих і репресивних держав планети) значно
ускладнює роботу Оргуського центру в цій країні.
Узбекистан
Що стосується Узбекистану, то в ньому вже зроблені певні кроки щодо створення платформи
для приєднання до Оргуської конвенції. Зокрема, на даний момент зняті санкції, накладені ЄС,
США і НАТО через розгін демонстрації та загибель сотень протестувальників у Андижані, однак
прогрес щодо покращення ситуації з правами людини ще дуже слабкий.
Як бачимо, ситуація з досягненням демократичних свобод у Туркменістані та Узбекистані
залишається досить складною і поки що зміни курсу, взятого авторитарними лідерами цих країн, не
спостерігається. Тому відсутні й передумови для впровадження принципів екологічної демократії,
включаючи реалізацію основних положень Оргуської конвенції.
На наш погляд, у контексті реалій регіону лише в найбідніших країнах – Киргизстані та
Таджикистані існує внутрішній потенціал і ймовірність подальшого розвитку демократичних
1 Орхусские центры: что мы знаем о них. Eco-tiras. <http://www.eco-tiras.org/books/Aarhus-CenterBrochure-RU.pdf>.
2 Орхусские центры: что мы знаем о них. Eco-tiras. <http://www.eco-tiras.org/books/Aarhus-CenterBrochure-RU.pdf>.
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процесів. Казахстан, у свою чергу, робить стримані кроки щодо створення більш відкритого
суспільства. Тож у світлі завдань ЄС відносно країн Центральної Азії ці країни здаються нам
найбільш перспективними.
Таким чином, Європейський Союз має у своєму розпорядженні не так багато можливостей для
сприяння досягненню цілей прав людини в країнах Центрально-Азіатського регіону, тому співпраця
в екологічній сфері є важливою складовою цієї політики. Вона розвивається декількома шляхами:
безпосередньо в процесі діяльності самого Союзу й опосередковано, через роботу ОБСЄ та інших
організацій, що допомагає розширити вплив ЄС в окреслених країнах. Однак на цьому шляху
виникають величезні труднощі, які в першу чергу пов'язані з ментальними та історичними
традиціями і особливостями «фасадних демократій» даного регіону, зокрема їх схильністю до
авторитаризму.
Також не слід забувати, що позиція ЄС у цьому регіоні набагато слабкіша від позицій Росії і
Китаю, а співпраця з країнами Центральної Азії не належить до пріоритетів жодної зі сторін, що
передбачає повільний темп взаємного зближення.
Необхідно враховувати і той факт, що завдання, поставлені ЄС у стратегії співпраці з даним
регіоном, є досить широкими і вимагають значно більшого фінансування, ніж було виділено
протягом останнього десятиліття. Так, з 1991-го по 2004 р. матеріальна допомога ЄС державам
Центрально-Азіатського регіону склала 1,132 млрд євро, які були спрямовані на забезпечення
продовольчої безпеки у вигляді гуманітарної допомоги, боротьбу з бідністю, підтримку освіти та
створення громадянського суспільства. У 2006–2013 рр. ЄС виділив країнам Центральної Азії 750
млн євро. Оцінюючи цей період співпраці, Верховний комісар ЄС Кетрін Ештон зазначила, що
останніми роками значно посилився політичний діалог і практично в усіх сферах співробітництво
між ЄС та Центральною Азією перейшло з теоретичної площини в практичну. Беручи до уваги
великі надії з боку Центральної Азії, зростаючу важливість пріоритетних сфер цього документа,
зокрема диверсифікацію енергетичних ресурсів, боротьбу з незаконним обігом наркотиків, а також
вплив зміни клімату на навколишнє середовище, Європейський Союз має намір підтримувати ті
самі темпи реалізації Стратегії протягом поточного десятиліття (2014–2020 рр.). Для цього було
затверджено виділення Центральній Азії суми в розмірі 1 млрд євро, яка буде спрямована на
досягнення верховенства закону і права, освіту, розвиток сільських регіонів тощо. Однак, на наш
погляд, цей обсяг фінансування є недостатнім для виконання поставлених Європейським Союзом
завдань.
У цілому можна констатувати, що позиція ЄС щодо просування в країнах Центральної Азії
демократичних цінностей є досить обережною і Європейський Союз намагається не загострювати
проблему демократії в регіоні. Замість цього він використовує тактику виборчої демократизації,
тобто акцентування уваги на її окремих аспектах, у тому числі екологічному. Очевидно, що в
існуючих умовах це є найбільш ефективним способом взаємодії з країнами цього регіону. При
цьому позитивні результати демонструє інтеграція з іншими напрямами діяльності, як було
продемонстровано в даній статті на прикладі екологічної політики. Враховуючи гарний потенціал
цього підходу, його варто поглиблювати і розширювати. Тому Європейському Союзу слід посилити
підтримку громадянського суспільства там, де воно вже виникло, і створювати умови для
виникнення громадських груп в тих країнах, в яких їх ще немає (або вони досить слабкі). Тільки в
цьому разі Європі вдасться побудувати довгострокові відносини з місцевими громадами і сприяти
ширшому впровадженню демократичних реформ. Одним із перспективних інструментів у цьому
контексті може стати створення громадянського форуму за форматом ініціатив Східного
партнерства та платформ ОБСЄ щодо розвитку співробітництва між неурядовими організаціями
країн-учасниць цієї ініціативи.
У перспективі такий стратегічний підхід ЄС приведе до поглиблення співпраці з країнами
Центральної Азії та допоможе сформувати більш цілісну політику сусідства, що об’єднає
європейський та азійський вектори.
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THE CONTEMPORARY PRC’S POLICY IN AFRICA.
ITS UNDERLYING ADVANTAGES AND CHALLENGES
FOR THEIR MULTILATERAL AND BILATERAL
RELATIONS
The article concerns the contemporary political and economic positions of China on the African
continent. It appears to be obvious that Chinese economic ascent includes the changes in
Beijing’s foreign policy pertaining to different subjects of the international relations and its
positions in the respective regions. The PRC’s policy transformation under the new evolving
conditions shapes its relations with the African states.
The object of the article focuses on the Chinese positions strengthening and policy development.
Specifically, the article concerns the preconditions in which China’s policy was formed and
conducted in Africa. It includes the genesis of China‐Africa relations arise in the 15th century and
aftermath. In addition to that, it briefly describes China’s positions in Africa during the 20th
century. Finally, the main point is to research the contemporary policy of China towards the
African states and the implications of that policy for China‐Africa relations.
The subject of this article elaborates on the details of the Chinese‐African interactions in the
variety of spheres but mainly in politics and economics. The article encompasses some specific
data largely of macroeconomic, trading and diplomatic character. In order to characterize how
China’s positions in Africa differ from other world powers’ positions the information about the
mutual trade turnover, foreign direct investments which were accrued in Africa with the PRC’s
origin, is provided.
Nowadays Africa is the region comprising of 54 independent states. Many world powers from all
the parts of the globe demonstrate their interest to Africa, primarily, because of Africa’s
abundant natural resources.
China is the biggest state of the BRICS bloc economically and demographically. PRC’s GDP
exceeded $ 8 trillion in 2012, and its trade turnover with Africa surpassed that of the US in 2010,
and in 2011 commercial ties amounted to $ 166 billion. Dynamically, China‐African trade growth
wins the competition with the EU and the US, but is comparable with the coefficients of trading
growth performed by India and Brazil. That is why the article researches the sphere of the inner
BRICS competition and the competition among other emerging powers for the African markets.
China’s success in Africa stems from the schemes of cooperation Beijing applies to the relations
with the countries of the region. The PRC conducts the policy of non‐attaching any extra‐
conditions in its relations with Africa. Instead of the Western countries of the EU and the US
which are setting the conditions of improvements in the sphere like: democratic standards and
values pursuance, human rights and freedoms compliance, abidance of law and corruption
tackling. China is neither enforcing nor persistently declaring all these values as the indispensible
ones for further cooperation with the governments of the African countries. Because of this
China gains some additional advantages in cooperation with the regimes which are taken with
suspicion in the West.
The most important instrument of China’s policy in Africa is economic one. China entices new
partners in Africa by attractive interest rates and accessibility of its financial resource in venture
projects what may entail more risks and bear some difficulties which western investors are not
ready to take. Beijing realizes the importance of economic tools for its further political purposes
attainment in Africa. One of them may be to rely upon the number of states in different
international organizations like the United Nations where African states comprise almost quarter
of the total number of the member‐states.
Nevertheless, there are some drawbacks of China’s policy towards Africa which the article deals
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with too. Chinese investment and credit activity aims to use Chinese financial resources to buy
“made in China” products for constructional works, for example. The entire scheme chain of this
cooperation works in the way beneficial for the Chinese manufacturers because they sell their
goods and services to the African partners who bought the stuff on the money deriving from
China. In addition, Chinese workers work for the Chinese contractors whose participation in the
certain projects realization is either envisaged by the contractual terms or is technically
unavoidable. This deep economic involvement into the African economy aggravates the jobs
deficit and makes many Africans be dissatisfied with China’s economic expansion. Some of the
leaders on the continent already use it to boost their popularity criticizing Africa’s engagement
with China. For the situation China is complicated by the prospect of the increasing competition
with the Brazilian and Indian competitors who promote their policy in Africa and solidify their
positions there using different slogans and already surpassing China’s influence in the certain
countries and branches of economy of Africa.
Presumably, these factors may change the situation on the African continent. To presuppose
what the outcomes of the overwhelmingly growing competition for Africa may be and whom
these processes may bring some benefits and political advantages there are proposed some
probable versions of the current trends development in the article.
Key words: Beijing’s foreign policy, China‐Africa relations, BRICS bloc.
The People’s Republic of China is one of the most preeminent powers in the contemporary world.
The Gross domestic product over $ 8,280 billion enables the PRC to occupy a leading position in the world
GDP rating, being second only to the U.S. economy which measures approximately above $ 16,000 billion.
Considering the annual almost double digit GDP growing pace for the recent thirty years, Chinese economy
is predicted to overcome or at least catch up with the U.S. within the next decade or even sooner,
specifically in 2016, according to the latest outlooks. The prognoses say that such a steadfast development
foreshadow quite positive economic prospects for China 1 .
Despite certain benefits, China faces new challenges on its path of development. The 30-year GDP
growing period has converted the PRC into the world second biggest and still rising economic power and
provided China with more foreign policy facilities and capacities. However, a lot of internal problems, in
particular, environmental, demographic, separatist and so forth, remained. Since China is a heavily
overpopulated country, its high overall economic volume in proportion to the total number of the country
residents equals to $ 5,300 per capita. The number is twice as little as it is in Brazil, for instance. From
another viewpoint, it is roughly thrice as much as the corresponding rates of India. The Chinese economic
success is fairly uneven, in terms of territorial division within the country. The commercially and
industrially developed southern and eastern coasts of the PRC along with some central and north-eastern
regions, the places where various manufacturing capacities are located, reflect the vision of China as the
vastest global dynamic economic power, whereas other regions are far behind in excelling its overall and
per capita welfare. Thus, different parts of the country are in delay of China’s economy general
development 2 .
It is obvious that China is not a homogeneous country where rural and urban territories are
comparable in conciliation to its economic potential and opportunities for the inhabitants. Approximately
113.5 million Chinese citizens live on less than $1.25 per day. Meanwhile, China has been rated second
among the countries with the longest list of billionaires and in 2011 the PRC performed as the state where,
at least, 115 businessmen’s assets overcome $1 billion. Though in 2012 the respective number fell by 20 to
95 billionaires, these figures look like a stunt in the country’s conditions. Amid this and despite the certain
elements of its contemporary economic appearance, the Chinese Communist Party contends that China is a
country with the officially proclaimed and persuasively highlighted communist ideology 3 .
1

China to become largest economy by 2016. Forecast.
SinaEnglish.com.<http://english.sina.com/business/2012/1111/525335.html>.
2
Central Intelligence Agency. The World Factbook. China. Economy. Central Intelligence Agency.
<www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html>.
3
Flannery R. China leads the world in Billionaire flame-out. Forbes. com.
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Modern China is an emerging power whose economic accomplishments extrapolate on its external
political feature and stance. In order to guarantee its all-out development in the long run, Beijing needs to
establish and keep on good relations as well with the developed countries like the USA and the European
Union member-states as with the large group of the emerging countries. Beijing’s relationship towards the
latter group of powers sometimes resembles the demonstration of its leader status as the country originating
from the Global South. China is considered to provide itself with some backing on different flanks, acting
in this way. Contemporary relations with Africa also prove this statement.
Many ages ago, China and Africa already experienced some diplomatic and commercial relations
within the frame of diplomatic voyages and attached trade missions. Chinese–African commercial ties first
appeared during the Song dynasty (960-1279 A.D.) and culminated in the expedition by the Chinese
admiral Zheng He to modern-day Somalia and the Mozambique Channel. The trip was an unprecedented
move in Chinese exploration of Africa. Later, relations between the remote “Middle Kingdom” and Africa
began to ebb away. To some extent it was caused by the Europeans’ move onto the African and Asian
markets and bazaars, thereby Chinese were enforced to yield their positions in the region 1 .
In the mid of the 20th century, after the end of the bloody civil war in China and new African states
independence proclamation, China commenced with establishing relations with the newly-formed African
states.
The PRC started its official diplomatic activities in Africa in the 1950s–1960s just after newlyformed African states had declared independence. Since then, China has established official diplomatic
relations with fifty of fifty four African countries existing nowadays and opened its embassies in forty nine
countries. China casted the large network to represent its official position in Africa on the permanent basis.
The only condition which had to be fulfilled for establishing diplomatic relations with the PRC was the
recognition of the one-Chine principle, thus, rejecting any Taipei official status. In comparison, the United
States has established diplomatic relations with all fifty four African states and situated embassies in forty
nine capitals 2 .
From the 1950s until the 1990s China’s economic activity on the African continent was by all
estimations rather limited taking into account the EU and the US economic impact. But in the middle of the
1990s, China’s trade with Africa accelerated briskly. Notably, from 2000 until 2011 the PRC and African
countries multiplied their trading turnover amount approximately ten-fold from $16 billion up to $166.3
billion, having surpassed the United States as the main trading partner in 2009 and continued to hold the
position aftermath. Specifically, the US trade turnover with all African states exceeded to $113 billion in
2010, while the respective turnover between China and Africa amounted to $127 billion 3 . Trading volume
increase was mainly stirred up by the growing external economic activity of China and certain mutual
interests. It was an outcome of the reforms inside the PRC, in particular “open doors” policy for attracting
foreign direct investments and reversibly the driver for further reforming.
Another reason which backed Chinese–African relations ascend was the China’s need to get the
amicable attitude of the region where a lot of states are situated and the African countries’ need to find an
alternative to the post-colonial ties. Africa needed to disentangle from the all-round attachment to the
former colonial empires in affairs of politics, economics and military enhancement of their own continental
positions. Modern Chinese stand in the United Nations, for example, is sustained by the developing
countries in a bulk share. Africa’s 50 representatives that have diplomatic relations with the PRC constitute
over a quarter of the total UN member-states of 193. Three temporary members of the UN Security Council
are also Africa’s quota in this only one imperative body of the organization. Thus, in matters like human
rights abuse or minority oppression, when China is most often confronted by several dozens of the Western
powers, Beijing along with the assistance of the African recently-allied partners and other developing
countries may easily deflect the torrent of criticism and hinder or even block all inconvenient resolutions.
Such diplomatic background empowers the PRC to widen the scope of situations when China is in power to
choose what to defy or defer among the statements and resolutions produced collectively in any
international organization.
in-forbes-list-drops/>.
Kwok K. China’s Influence in Africa. Fair Observer.com. <http://www.fairobserver.com/node/33977>.
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The Ministry of Foreign Affairs of China // Missions Overseas // Chinese embassies // Africa. Ministry of
Foreign Affairs of the PRC.gov.<http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/zwjg/2490/2493/>.
3
Qi L. The 'secrets' behind the success of China-Africa relations. ChinaDaily.com.
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Furthermore China stands up to the U.S. and the EU in the issues which are not directly connected
with China, but which are important for its national interest in Africa, like blocking some tougher sanctions
imposing against the authoritarian regimes (Sudan or Zimbabwe). China also has some vested interests
beyond the continent like those pertaining to Iran and Syria’s concerning issues. Though there is no
permanent unanimous voting on all the issues on the international agenda between China and Africa, the
situations like these occur more than just once in a while and don’t seem to be simply coincidental. From
time to time, they are made by Beijing in defiance and taking little notice of what is considered by the
International community, or by the states, mostly the Western powers, whose boldly voiced positions are
often perceived with some opposition and annoyance by China.
Besides diplomatic advantages and mutual reinforcement of the international political stature which
are caused considerably by the two decades of warming in Chinese-African relations, the PRC has
discovered a lot of other beneficial opportunities which can be used in its partnership with Africa. They are
far more than only assent in voting on some issues. The continent whose state nowadays is described as a
field, which is desired to be torn again among different governmental and non-governmental subjects, is
crucial for supplying some recently emerging Asian and Latin American economies. The corresponding
states’ minerals and energy consumption increase is an attendant factor of their multi-faceted development.
They consider itto be an uttermost benefit to get vested in exploring for Africa’s undiscovered resources
and profitably exploiting them or some resource basins which are still less intensively exploited.
Basically, contemporary interests of China on the African continent correlate to four key priorities:
(1) maintaining or increasing access to energy, minerals, timber and agricultural products; (2) developing
good relations with all African countries so that China can count on their support in regional and
international forums and organizations; (3) increasing significantly China’s export to Africa, especially as
the economies of African states become more economically robust and Africans increase their disposable
income; (4) ending Taiwan’s official diplomatic presence in Africa and replacing it with recognition of
Beijing. It should be said that only four countries Swaziland, Burkina Faso, Gambia, and Saõ Tome and
Principe still recognize Taipei. China insists on the one-China principle what keeps the following interest
on the agenda. Since President Ma Ying-jeou was elected in 2008 there has been a truce between Taipei and
Beijing concerning efforts to undermine each other’s diplomatic partnerships in Africa. But this probably
temporary regime may be breached if new leadership on Taiwan will hold more hostile policy in relation to
Beijing in pursuit for the ambition of the official separation from China. Incidentally, China does not object
or impede to Taiwan’s economic activity on the continent unless Taipei’s authority alter its current foreign
policy course 1 .
Today’s Africa is a continent with the population of over 1 billion people. Mutual trade is one of the
most important dimensional facets of Chinese–African relations. Traditionally, Africa plays an important
role in the world supply of mineral and energy resources. China, as well as India, EU and US, is a netimporter of oil and natural gas. One-third of the contemporary Chinese oil consumption is provided by
imported oil. In its turn, one-third of that imported oil is purchased from Africa’s most prominent oil
exporters like Angola and Sudan, in a bulk share, and less from Nigeria, Algeria, Libya and the Democratic
Republic of the Congo. Crude oil imports total to within 64 – 70% range share, according to different
sources, in China’s overall import volume from Africa. Almost 15% of Africa’s exports to China are raw
materials (mostly minerals). Thus, in general some 85% of Africa’s exports to China are raw materials and
energy resources 2 . Such qualitative China-imports structure in trade with the African countries means that
Africa remains mainly the resources provider for China in their commercial relations. While African
exports content has not changed essentially for the recent years, China’s exports to Africa has made a shift
from textile and clothing (28%),machinery and transportation equipment (27%) and other manufactured
goods (26%) in 2000 to high end capital goods, especially communication equipment (20%), road transport
vehicles (19%) and electronic machinery (18%) until 2009 3 . This qualitative trade imbalance seems to be
the one which favours Chinese manufacturers.
1
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China – Africa trade relations are not constituted by the countries of the continent equally. Recently,
there have been four key import partners of China in Africa: these are Angola, Sudan, the South African
Republic and the Democratic Republic of the Congo (Kinshasa), which all together are exporting
approximately 70% of commodities (encompassing crude oil and minerals) from Africa to the PRC. These
countries and some other important oil and natural gas exporters like Nigeria, Algeria and Libya have
enjoyed surpluses in their trade balances with China. So, we may consider them to be more favoured than
other countries in trade with China. China’s export to the continent is most successfully sold in six
countries. In all, 60% of the Chinese exports to Africa are purchased by the South African Republic, Egypt,
Nigeria, Algeria, Morocco and Benin. That export increasingly comprises machinery, automobiles and
electronic products. Meanwhile, the worst deficit which China’s African partners are afflicted by is inherent
in Sub-Saharan foreign trade imbalances. This reveals the fact that the trade with the PRC is not a purely
supportive tool for the means inflow into Africa 1 .
Africa has been influenced by various foreign actors. Until the 1990s, the PRC was not so well
represented economically and politically on the African continent as the EU and the US whose trading
predominance in the region was apparently unchallenged. Nonetheless, during the 1990 – 2000s, China’s
considerable expansion in trade and investments was taking place, meanwhile several other countries,
specifically Brazil, India, Turkey, South Korea and South Africa were outperforming economically to be
ranked as the emerging powers. These countries’ foray to Africa eventually coincided with the African
countries economic growth acceleration. It turned out to be a background for further African return to the
global arena as an indispensible subject of a great interest. African states have performed 5.1% GDP
average growth in the last decade (2000–2010). Though it looks quite modest amid other emerging markets,
especially if compared with the People’s Republic of China and the Republic of India or even the
Federative Republic of Brazil, but that is higher than 2.9% of the world-wide GDP average growth 2 .
Since the first decade of the 21st century was unprecedentedly successful in terms of the global
economic growth in countries which had played the role of outsiders before, several comparatively new
powers stepped up for the competition in Africa.
In 2000, China’s trade turnover with Africa was over $16.3 billion, India’s respective figure totaled
to over $1 billion and the respective number of trade between Brazil and Africa was likewise. Until 2010,
three emerging powers had increased the number of merchant goods and services in trade with Africa and
reached $ 127 billion for China, almost $50 billion for India and surpassed $20 billion for Brazil. Albeit
considered not to be foes, eventually all the BRICS members have found themselves in competition with
each other.
By means of multiplying their trade, China, India and Brazil (BRICS bloc countries) acquired
qualitatively new facilities how to promote and overwhelmingly apply their economic capacities in Africa.
Due to the objective factors, the next stage of economic relations activation was an increase in Foreign
Direct Investments (FDI). Non-western states commenced with flowing and saturating African markets.
Chinese investors appeared to be superiorly successful among others concerning the scale of
economic footprint made and financial outcomes conduced. Chinese public and private firms have accrued
an immense capital inside China and also set up new capital assets overseas. African vector has become one
of the most attractive and preeminent. According to the Xinhua Agency, the PRC foreign direct investments
into the African countries had surpassed $40 billion until 2011. Yet China’s FDI accrued in Africa compose
only a minor part of all foreign direct investments which have been accumulated in the countries of the
region for the period of their independence, in contrast to the respective EU and the US’ investments
shares 3 .
Beijing has gained some advantages which now seem to be surpassing the competitors in some
aspects. There is a range of facets whose thorough elaboration reveals the nature of the recent success of
China’s comprehensive economic engagement and attendant Africa-centered policies:
1
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China’s sending FDI overseas, in particular into Africa, is performed by both private and public
companies. Their money is streaming into specific projects or is allotted to the companies’ affiliated
subsidiaries. Such companies owe their economic activity in Africa to the unofficial or veiled support of the
Chinese authorities which provide the necessary guaranties;
Another reason why China’s African economic policy is carried on successfully may consist in the
sound internal cooperation between the Chinese private and public enterprises. They are common in their
intention to work with the African vis-á-vis sustainably relying upon their own financial and capital means,
labour force, technological capacities etc.
The very reason which could be rated as the most stimulating for the vigorous cooperation between
these two regions (which are fairly remote geographically but hardly reluctant politically) is the PRC’s
official bolstering. It implies not just declaration within the Council of China–Africa Cooperation. Even
though this Council is the major International Forum which is keen to enroll China and Africa as if they
were natural geopolitical allies, it provides Chinese state-run companies, corporations and conglomerates
with an important practical backing and official guaranties. These measures warrant the safe
implementation of various economic and vast social projects largely in Zambia, Nigeria, the Democratic
Republic of the Congo, the Sudan and most profoundly and prominently in Angola.
Africa is interesting for China in terms of raw materials supply and getting on new markets. Besides,
Africa presents for China diplomatic interest as the place where numerous sovereign states are situated.
Mainly, Chinese commercial ties with Africa stem from the scheme in conciliation to which Beijing
purchases crude oil and minerals and bids for the rights, like concessionary ones, to exploit Africa’s natural
resources at site, while in return China offers pretty beneficial loans and long-term credit lines. These are
distributed for some infrastructure objects construction, esp.: roads, railways, airports, seaports, laying fiber
optic communication and so forth. Some types of social packages are also very popular in the Chinese–
African cooperation. Chinese construction firms are building schools, hospitals, social care and protection
centres all over the continent 1 .
Perhaps, in average the largest facilitator for the sound contemporary Chinese–African economic and
political interactions is a principle of non-attaching political preconditions. This is the underlying principle
due to which China treats its partners in Africa. Instead of following the lead of the US and the EU whose
requirements, either declarative or factual, for abiding human rights, structural reforms implementation and
tackling corruption preclude some of loans, aids, and credits apportioning to the African states, Beijing is
acting in another way. The PRC enforces, at least publicly, nothing political bar the items of business
contractual obligations and regulations fulfillment and complying by. So far, this policy has benefitted
some African rogue regimes like those in Sudan and Zimbabwe whose leadership has been claimed by the
West to stop consistent ethnic minorities oppression and/or human rights violations, let alone a call on them
to excel in their internal governance.
Despite many facilitators for the Chinese–African relations rendered above which reveal the reasons
why China’s African policy is succeeding, there are several challenges which may impede the pace of
China-Africa cooperation. Several newly arisen facts essentially undermine the positives of the multilateral
China–Africa growing cooperative relationship.
Firstly, the list of drawbacks begins with the structure of trade between China and Africa. The
technical level of the Chinese exports is quickly growing to the machinery and manufactured goods with
the higher added value, and it happens so, on the background of the Africa’s raw materials 85% share in its
exports to China. Communication equipment, road transport vehicles and electronic machinery compose
3/5 of the PRC’s contemporary exports to Africa.
Secondly, that goods torrent is surging Africa’s market having already pushed out some local
producers from it. It must be highlighted that such a state of affairs heavily affects the African
manufacturers of the textile clothes and garments etc. China’s exports hinder the development of some
African local machinery industries endangering their very existence whereas some of them are still in
conception and cannot stand up to the Chinese competitors. Even traditional textile industry development is
impeded by imports from the PRC. Consequently, it causes a backlash from the African entrepreneurs and
people, enforcing their leadership to counter such a jeopardizing trend.
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Thirdly, it would be nice to clear up that China’s financial aid, social packages, encompassing
hospitals, schools construction and so forth should not be taken for granted as it is not a typical aid given
free of charge. Hospitable conditions of China’s loans, credit lines and technological support are provided
on the condition that Africans make use of these means in a certain way. They have to purchase Chinese
construction materials and sign the contracts with the Chinese contractors for carrying out the envisaged
works. Thus, in an outcome, African partners use China-manufactured goods and services hiring Chinese
workers and creating jobs not only for the locals but also for the Chinese taking PRC’s money likewise.
These negatives cause some consequent implications for China in its policy in Africa. China’s image
is somewhat spotted in the minds of some local Africans. They hardly see the PRC as a neocolonial power
which the EU and the US are often convicted. However, it is alleged that China arises as a threat for the
African manufacturers’ qualitative development. Albeit such allegations are rejected by most African
governments which consider them to be the former colonizers’ endeavours to create controversies in
Chinese–African cooperation, the fact of quite assertive Chinese competitive advantages pressure on the
African markets is yet truly apprehensive for them. That may transform into ominously problematic issue in
their relationship in the long-run prospect. The negative attitude towards China among some African
population strata is supposed to influence internal politics inside African countries, for instance, in Zambia
where Michael Sata won election campaign fairly owing to his criticism of the Chinese investors. In his
view, they do not properly keep up to the labour legislation of Zambia 1 .
The second implication for China–Africa cooperation is a rising disparity of importance in trading
partnership. For Africa China constitutes 13% of their external trade turnover, whereas Africa as a trading
partner covers only 4% share of China’s external trade turnover. Though now the PRC serves as a growing
alternative market for Africa, the structure of trade remains almost the same as it is with Europe and other
Organization for Economic Cooperation and Development member-states. In addition, the negative
technology and machinery imbalance has tended only to deteriorate until now.
On the other hand, all these negatives do not make the West be heedless concerning China’s growing
interests in Africa. The PRC’s interest excesses economics and shapes Africa’s attitude to the West giving
the African countries some extra options to become more assertive and contentious in their posture towards
Europe and the US. Hillary Clinton and David Cameron’s recent statements calling for Africa being
cautious about Chinese plans and aims in the continent reveal the wariness of the Western powers of
Beijing’s possibly concealed leading position aspirations 2 . Western apprehension about China’s
overwhelming and evolving engagement in Africa is conspicuous. So far, the Western countries haven’t
taken any vivid measures to down the China–African relations durable and reckless upward trend.
Moreover global economic crisis tremendously afflicted international investments flow, thus, the most
effective Western “soft power” instruments have partially dissipated in Africa and Chinese have substituted
them in their niches.
Nevertheless, it is impossible to state that China dominates in Africa. The EU remains the biggest
trading partner of the continent totaling to 42% share in general turnover, though China dominates in
trading with Africa as a single country. The Unites States is the third Africa’s partner in trade. India has
arisen as another state which is hasty in engaging commercially in Africa. New Delhi reached $52 billion
trade volume with Africa in 2011 that makes it the forth economic partner of Africa. Indian and Brazilian
evolving partnership with the African countries stands on and is driven by the private initiative in contrast
to China’s state-run companies whose bulk share representation in cooperation with Africa cannot be
ignored 3 .
It is clear that private business is more volatile in terms of business climate and is much more
susceptible to the excessive risks when it has no hedge in the form of state backing. In spite of that, private
initiative of other BRICS countries has already succeeded in some spheres of the African economy and is
competing with the Chinese firms. For instance, Brazil building company is a leader on Ghana’s social
housing market. Pharmaceutically, India has got the strongest positions in Africa among the other emerging
powers like China, South Africa, Brazil, Turkey or Indonesia. Incidentally, in countries like Zimbabwe or
1
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Tanzania Brazilian mining companies present a great competition to the Chinese, the US and the European
respective enterprises.
Specifically, Brazil holds several infrastructure projects in Africa. This Latin American country
doesn’t search for resources in Africa because it is rich in them at home. Thus, it is entirely interested in
profitable and successful business from the marketing viewpoint. Brazil is heavily promoting itself in
Africa by underscoring that it is second only to Nigeria as the “black population” inhabited country in the
world. The argument most often voiced by almost entirely “white leadership” of the country. Interestingly,
India can promote the common colonial traits of its history as one of self-advertising tools in Africa as a
result China’s promoting slogans seem a bit less persuasive than Indian and especially Brazilian 1 .
Actually, Brazil is supposed to become an oil net-exporter in a visible prospect, so crude oil is not its
main interest in Africa on the contrary to China. The same can be told about India which is less active on
the mineral resources search field than China. Despite that, BRICS member-states have a lot of common
interests in Africa, largely because they all represent alternatives to Europe, the US, Japan or even Australia
for the African countries in terms of economics as well as political and humanitarian cooperation.
Anyway, BRICS countries are not seen altogether similar in Africa. Their vision of priorities differs,
even though now they cannot compete in high technologies with the classic hegemonies like the
Organization for Economic Cooperation and Development members. Consequently China, Brazil and India
venture in the complex projects, infrastructure, new resource deposits exploitation etc. However, China’s
expansion seems to be the most extensive and bulky in comparison with the other BRICS members. Brazil
and India make another emphasis on the projects undertaken by the private capital, although they may not
beas large quantitatively as those of China. Thus, pretty soon some of their mostly common interests today
are supposed to diverge. That ensures us of the presumption that China as well as the other participants in
this new grab for African resources is bound to face an upward slope in competition level in the continent.
Eventually, this may require from them to formulate more resourceful and diversified policy in relations
with most African states 2 .
Africa’s role in providing China with energy and mineral resources is supposed to grow steadfastly in
the prospect. Partially, it is so because of the Middle East instability. On this backdrop China is probably
going to become more dependent on the critical imports. In order to warrant such imports durability and
relevant agreements credibility, Beijing’s African policy ought to be more careful in relation to the African
people social affairs.
Deep involvement into packaged contractual obligations cooperation with the African partners may
be too burdensome for the Chinese companies to fulfill comprehensively in the future. Because of that
China’s economic policy dimension in Africa may convert into more resemble to the contemporary
Western one. Cooperation may transform into signing more restraint and concreted objects and subjects of
the contracts, narrowing the scope of the packaged obligations. From the business viewpoint, it would
favour Chinese–African partnership transparency. The PRC’s financial aid may be streamed more
distinctively, going alone without being implied as a social part in the complex loan contract as it recurs
now. On the other hand, it seems misty what could be the conditions of possible aid to Africa. Either they
may become more Western-like demands for better governance or less corruption or both including some
western-like and remaining Chinese peculiar ones at the same time.
In conclusion it should be said that China projects its political and economic capacities in Africa.
Beijing is going to be careful enough in relations with the US and the EU which are strategic partners for
the PRC. Likewise in its Africa policy adjusting for China and Africa earning maximum benefits, Beijing
shall not avert one’s look from the growing apprehension over a looming neocolonial menace. The
arguments of that menace are often produced in the West. It is caused by the West positioning itself the way
to mitigate the negatives of one’s losing out the monopoly stand in Africa. Other emerging powers,
preeminently India and Brazil, also dare claim for good share of benefits in their forage in Africa. They too,
as well as the PRC, are expected to sustain the continuous activity and stay on the continent on the
permanent basis. This may be fertile soil for possible contending among these new powers.
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It is necessary to mention that some relatively rich African states or at least those wealthier than their
borderers like South Africa, Algeria and Angola have obtained some new tools in their foreign policy
maneuvering. Amid their poorer African compatriots they would like to gain an updated and of course
upgraded status. In their relationship with the overseas partners they want to translate their comparatively
solider economic state into qualitatively different approach in which their partners should treat them. It is
deemed to become one of new aspects in composing and adjusting China’s policy pertaining to Africa too.
Ultimately, we may presumably assess these factors as complicating ones for the accomplishment of the
different states’ plans linked to Africa.
Through the inner economic-borne transformation of the mentioned African powers into the
invigorated interest representatives on Africa’s behalf in international relations, such powers can obtain the
status different from others in Africa. It may gradually result in a more rigid stance and demanding
positions of Africans bargaining for better conditions from the Chinese bidders. Eventually it may widen
the chasm of difference in the variety of national interests which the African states would like to follow.
Finally, China may face either several partners in Africa which would not agree for the traditional resource
sale in exchange for the complicated loans scheme contracts because they will have a wide range of the
bidding alternatives, though most of the African states are not expected to attain such capacities. Or, from
another viewpoint, external powers including the PRC may conduct their policies, promote their interests
and bargain even more successfully in Africa via these developed partners mediation. Consequently, the
exceptional position of several more economically successful African states may sporadically provoke
some political divisions, cracks and economic disputes among the nations of the region.
In the end, general bilateral collisions of interests occurring now between China and the West in
Africa are quite possible to aggravate to multilateral collisions among the developed and emerging
countries and even inside the emerging countries group forgetting high yields in Africa. Unless the trend
diverts significantly, African countries will have a chance to make use of it to earn more profits.
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THE CONCEPT OF HUMAN SECURITY IN THE
CONTEXT OF PEACEKEEPING ACTIVITIES OF
CANADA IN THE UNITED NATIONS
The article investigates the concept of human security in the context of peacekeeping activities
of Canada in the United Nations. The author focuses on the features of embodiment of the
concept of UN peacekeeping mission and the role of Canada in this process. Human security is
relatively a new phenomenon in international relations, that is why it does not have a clear
definition, although it is quite famous and important because after the end of the “cold war”,
new threats, including emerging ethno‐national conflicts, increasing scale of international
terrorism, there appear more and more poor countries which are not able to solve economic,
political and social problems, in this connection life of some people depreciates on the
background of large‐scale disasters.
Canada is one of those states which use active peaceful policy, because the concept of human
security is close both to its government and the society. Historical events, mentality and
geopolitics have formed modern Canada as a country – peacemaker. The above mentioned
prerequisites promoted Canadian government to implement today the concept of human
security in its foreign policy.
Key words: Concept of human security, Canada, foreign policy, peacemaking, UN.
At the end of the 80th – on the turn of the 90th the UN management and the international community
came to the conclusion that due to growing conflicts of the international scale, old methods to resolve those
conflicts do not work, that is why the main goal of countries in the context of activity of the United Nations
Organization is searching for a new approach, which might not just regulate existing conflicts, but will not
admit appearance of new ones. This is how a post-conflict peace-building appeared, which was identified
by ex-secretary general Mr. Butros Gali as a wide set of means aimed at strengthening peace and
augmenting a feeling of confidence and wellbeing among people.
Security issue became one of the main problems which confronted the UN while carrying out
peacekeeping missions, because this issue is a rather abstract one and can be defined differently and include
a wide specter of threats. Prior the beginning of 1990th a security was understood as a national or state
security. The task of national security was to upkeep territory integrity of a country and to protect its
citizens from external threats and citizens were considered to be the main object of protection. While
nationals are not properly protected by the state, which is not working to develop the civil society and
social values, they live in danger. As the result of this, focus on national security is often done at the
expense of personal safety, as the state can be the primary source of human security through corrupted
police and justice systems, due to destructed criminal groups, absence of human rights and limitations of
the rule of law. That is why personal safety must include certain qualitative and quantitative references.
The quantitative aspect is connected with material aspect, and the qualitative one – with personal
autonomy, personal life control and participation in the life of the society; harmony of these aspects will
determine the level human security in the state 1 .
In contrast to the national security concept, a concept of personal security became to be used as a
result of search of new methods to resolve humanitarian problems. So, in the report on the development of
the individual of 1994, this notion was outlined conceptually, it was then when there was introduced a
concept of security of individual, which became a part of international and regional peace initiative.
However until now a concept of individual security remained to be actually an unknown phenomenon in
peacekeeping activity, but the nature of modern warfare rendered theses issues on the agenda of the
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international community, and initiatives in individual security sphere are important parts of missions in
peacekeeping and post-conflict peace-building.
The international community also raised issues about interconnection between individual’s security
and state security. The state security is not an end in itself, but a way to create safe conditions for people’s
life. In this case the state security and security of an individual complement each other. Building of an
effective democratic state, which values its people and protects minorities, occupies central place in
embodiment of security of an individual concept. At the same time increase of human security also
strengthens the state security.
For a long time Canada has been a leader in lobbying and improvement of personal security aspect.
As a main defender of the above approach, former Prime-minister of Canada Mr. Lloyd Excuorcy not just
had drawn attention to security of individuals, but also strengthened leader positions of the state in this
issue, having included this concept into foreign policy of the country. To his mind at the present time
human security is getting less and less guaranteed, especially due to increasing number of internal conflicts.
In early statements of Mr. Lloyd Excuorcy he expressed his opinion that it is necessary to achieve security
protection of individuals and the society not by violent methods, which will make possible to prove
advantages of Canada in using “soft power” 1 .
Foreign policy of Canada has some peculiarities which considerably differ the country from other
states and promote production of some doctrines, mostly of humanitarian character: first of all, absence of
militaristic attitudes; secondly, it has reputation of supporter political methods to resolve disputes and
conflicts; thirdly, Canada is building its politics on the principle of liberalism. External factors also
contributed to development security of an individual, because in the 90th there was transformation of world
order, which demanded serious changes, as well as changes in Canadian diplomacy. Working out of foreign
policy line of the government was done in conditions of fundamental reconstruction of international
relations – transfer from one polar to multi-polar world. That is why appearance of new global threats in the
current world is the most important factor, which influenced upon working out a new foreign policy
doctrine 2 .
That fact that Canada started to use methods which tend to “soft power”, have created wider political
diapason in conflicts resolving. This idea attracted the most of international actors and public society,
which enabled to create ideas and exchange them. Advantages of “soft power” lied in flexibility of
decisions taking, because hard approaches were limited by hard methods. Any activities, controlled by the
state, which coordinated everything, produced pragmatic and templet ideas, which often turned to be not
effective. 3
In the 1990th Canada suffered from budget deficit and needed “not expensive” but strong foreign
policy conception, which could help the country to preserve its reputation on the world arena. There was
necessity in such ideas, which were not less attractive as concepts of “middle country”, images of “honest
broker”, “inventive mediator”, “generous donor”, which had been invented by the government in “ golden
decade ” of Canadian diplomacy (1945-1957). This way, the doctrine of security of an individual served as
intellectual “umbrella” for the foreign policy of Canada, it has been actually created from many
“anthropocentric” concepts and foreign policy trends, such as help in the field of social-economic
development, human rights protection. 4
The key provisions of Canadian variant of personal security concept absorbed many new ideas
concerning development of a personality and the society in modern international relations. Keeping to
broadened interpretation of “international security” concept, proponents of the concept included into the
number of global threats, besides wars and conflicts, new, not traditional challenges: destabilization of
1

Peacekeeping to Peacebuilding: Lessons from the Past, Building for the Future. The Report of the UNACanada 50th Anniversary of UN Peacekeeping. International Panel Series 2006-2007. <http://unac,org/wpcontent/ uploads/2013/07/UN-Report.pdf> (2015, January, 5).
2
Гунина, A.A. Концептуальные основы политики Канады в сфере обеспечения международной
безопасности. Студенческий научный форум. <http://www.scienceforum.ru/ 2014/pdf/5722.pdf> (2015,
January, 5).
3
Grosby, A.D. (2007). Myths of Canada Human Security Pursuits: Tales of Tool Boxes, Toy Chests, and Tickle
Trunks. New York: Oxford University Press, 278-279.
4
Евтихевич, Н.С., Исраелян, Н.В. Концепция «безопасности личности и общества»: канадский подход.
Официальный сайт ИМЭМО РАН. <http://www.imemo.ru/
files/File/magazines/puty_miru/2013/13008_02.pdf> (2015, January, 5).
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economy, the depletion of environmental resources, infectious diseases, mass violations of human rights,
increase of violence, sales of drugs, terrorism, epidemics and ecology problems, which demanded new
strategies in security sphere. Its starting point was a refutation of the hypothesis according to
which security of an individual depends on security of the country. So, in understanding of
international security, security of an individual has the priority. Therefore shift of emphasis to “individual
human security” in a general interpretation of “security” concept, which includes now eliminating not just
military, but also non-military threats, became a special feather of the foreign policy of Canada and its
peacekeeping activity.
In such interpretation peace and wellbeing of a human, his secure becomes a general problem, it
involves erasing of national borders and blurring former concept of national sovereignty. This is the reason
for shifting the main emphasis from the state security to human security, both in individual and collective
meaning; just the human security became the center of world policy. At the basis of peacekeeping
transformation there were changed ideas concerning security as necessary state of the society. Thus, when
Conservatives were in power, Canada participated in different development programs and peacekeeping
missions in Central America, did some research of development problems and put on the agenda integration
of such concepts as development and security into one, united concept of human security, embodiment of
which demanded application of non-traditional approaches. Experience of work really showed that it was
hard to achieve any development, progress without prior establishment of certain level of security. 1
Connection of peacekeeping activity and human security is formed in the context of peacemaking
initiatives and programs, increasing human security. The importance of human security approach in the
context of peacekeeping activity of UN is in the following: it is drawn attention to anthropogenic factor in
the course of conflicts. The conflicts themselves become more complicated and are characterized by usage
of small arms and landmines, growth of the rate of internally displaced persons and refugees, increase of
the number of human rights violation, the use of underage soldiers and violence, as a military strategy. The
number of civilians amounts to 80-85 % of the total number of victims. So, there exist some regions, where
peacekeeping and post-conflict peace-building – all that is connected with “human security”. The following
refers to the above stated:
- stonecrop of landmines;
- disarmament, demobilization and re-integration of former fighting parties;
- disarmament, demobilization and re-integration of underage soldiers;
- promotion of the rule of law (liquidation of lawlessness);
- support of security sector reforms;
- reformation of police and legislation system;
- work aimed at effective management.
The first big initiative for embodiment of human security concept was a company in prohibition of
landmines, later it was called Ottawa process. In the first years after the end of “cold war” the problem of
landmines use drew attention of the public and officials. Mines became a priority of international НУО,
who to 1992 untied their efforts acting through international companies in abolishment of landmines. 2
The program of 2005 in transition from war to peace was another one important document, which
determined further necessity of support and financing of research in the field of human security, this
concept was nicely accepted by the Canadian society and Excuorcy’s followers. However after terrorist acts
of September 11 in New York and the same year in Washington attitude of people was somewhat changed,
then the problem of terrorism, not abstract concepts of human security in general, which seemed to people
to be not so actual and close as the fear of international terrorism. That is why the government became to
use both concepts in its foreign policy, and human security due to its commercial attraction remained to be
actual.
Canadian diplomats made a suggestion and managed to create International UN commission dealing
with intervention and state sovereignty (1999-2000), and non-governmental organizations of the country
played important role in creation of international coalition in human security. Canada introduced some
initiatives concerning children protection, those who live in conditions of military conflicts (from the year
1

Peacekeeping to Peace-building: Lessons from the Past, Building for the Future. The Report on the UNACanada 50th Anniversary of UN Peacekeeping. International Panel series 2006-2007. <http://unac.org/wpcontent/ uploads/2013/07/UN-Report.pdf>.
2
Tomlin, B., Hillmer, N., Hampson, F. (2008). Canada’s International Policies. New York: Oxford University
Press, 221.
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of 1996) and struggle with illegal sale of small arms (from the year of 1996). Besides that it made a great
contribution into creation of International criminal court, becoming one of developers of Rome Statute. 1
Collective actions aimed at security under the leadership of United Nations Organization were taken
not with aim to strengthen the state security, but first of all for the sake of human, peoples’ security. Events
which had been referred before to the category of humanitarian catastrophes, now started to be regarded in
the context of peace and security. It was done to justify international coercive measures, one of the first
example of which was implementation of the program of coercive humanitarian measures in Somali (19921993), when the UN Security Council determined that “ the scale of human tragedy threatens international
peace and security”. 2 The same concerned a conflict in Kosovo and Afghanistan. Canadian government,
implementing idea of “soft power” finished with starting to use concept of human security as a means
which might be an effective one in peacekeeping operations. However, as experience showed, to protect
people on the territories where there is war, and especially to propagate high ideas of humanity over there,
is a very difficult task. Taking into account difficulties of this situation, Canada lined out exact criteria of
work in implementation of human security concept on the problematic territories where conflicts unfold.
However, results of participation of Canada in Afghan operation which lasted almost 10 years (from
Autumn 2001 to the end of July 2011), when the bulk of Canadian troops were withdrawn from
Afghanistan ) is not ambiguous for Canada itself, that is why it is inappropriate to state that human security
concept has been successfully implemented. The situation in Kosovo might also have double interpretation
because during the operation there were used military methods. However, there exists an opinion that
support of military power in Kosovo did not mean refusal from human security, moreover, a decision to
apply military variant of peacekeeping operation was taken just to guarantee security of the population. 3
So, it is necessary to stress one characteristic feature of seeing by Canada further development of
human security. Due to the fact that the state stands for human rights protection, it does not exclude
sovereignty violation of or humanitarian interventions in the country where human rights are neglected, it
also admits application of power enforcement to peace of participants of internal military conflicts, at the
same time believing those actions to be justified. A concept “international security policy” is open for a
wide specter of definitions and interpretations. Canada defines security policy as “a bridge” between
foreign and defense policy, as well as object-glass or a filter through which foreign policy informs defense
policy. So, defense policy should be regarded as such which is derived from foreign policy. In other words,
it must serve to interests and tasks, determined in foreign policy formation and to add other elements of
wider security policy.
At the same time the government of Canada considers the development of democracy to be
connected with the world economy because globalization can negatively influence upon the world market,
and this means that this can lead to deterioration, first of all this concerns countries which had become
poorer. They are not able to resist threats due to their weak economy and deformed political system. So,
instability of the world market will provoke poverty, deterioration of the environmental state, irrational
usage of political, economic and social recourses. In their turn these problems will produce the other ones –
displacement of the population, violation of human rights, international conflicts, criminality, use of
children as soldiers, arms sale. 4 The concept of human security refers to solving also economic problems,
which are the reason of other above mentioned political and social troubles.
The government of Canada is widely using its own legislation as a basis for peacekeeping operations.
Thus, Canadian Charter of rights and freedoms states that all are equal before the law and have equal rights
to be protected and supported by the justice without any discrimination connected with race, nationality or
ethnicity, color of skin, religion, age, psychiatric or physical inferiority. 5

1

Евтихевич, Н.С., Исраелян, Н.В. Концепция «безопасности личности и общества»: канадский подход.
Официальный сайт ИМЭМО РАН. <http://www.imemo.ru/
files/File/magazines/puty_miru/2013/13008_02.pdf> (2015, January, 5).
2
Human security. Council of Europe. <http://eycb.coe.int/compass/ru/pdf/5 10.pdf> (2015, January, 5).
3
Kilgour D. Human Security and Canadian Foreign Policy. David Kilgour, Member of Parliament.
<http://www.david-kilgour.com/secstate/globaliz.htm> (2015, January, 5).
4
Crosby, A. D. (2007). Myths of Canada's Human Security Pursuits: Tales of Tool Boxes, Toy Chests, and
Tickle Trunks. New York: Oxford University Press, 269 – 270.
5
Constitution Act (1982). Canadian Charter of Rights and Freedoms. Justice Laws Website. <http://lawslois.justice.gc.ca /eng/const/page-15.html> (2015, January, 5).
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So, in the foreign policy of Canada there appeared a new principle – human security. It is identified
as “striving to build global society, where security of the individual is in the center of international
priorities and it is a moving force for international actions, while global, regional and bilateral institutions
work to improve these standards. Taking into account these factors and history of Canada as a peacemaker,
one can understand that “organized operations in security” are rather topical for it. 1 That is why Canada
wishes to promote human security concept with the help of different means, based on talks and cooperation,
to create coalition with other governments-associates and the civil society. Image of Canada as an open
tolerant and powerful democratic society is a great advantage for the country because this will enable to
master these new instruments in achievement of political goals in foreign policy.
Therefore analysis of new approaches to international security gives understanding that there has
matured necessity in new methods for elimination of local, regional and global threats to peace, paying no
more attention at the traditional approaches. Though a new human security concept is not sufficiently
studied, it stresses that the subject of protection there should be an individual or the people, but not
institutes, territory or the state sovereignty. But at the same time new approaches should not displace the
traditional ones, they must be a foundation for building other types of security or to become addition to
them. 2
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ
ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ
ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ У ЗАКОНОДАВСТВО
УКРАЇНИ
This paper considers the issues about implementation of international legal norms concerning
treatment and protection of prisoners of war in Ukrainian legislation. The peculiarities of internal
state mechanism of international legal norms implementation were analyzed. The author
determined internal state arrangements for implementation of international legal norms
concerning treatment and protection of prisoners of war. It was considered that the general
obligation of a state is to spread knowledge about international humanitarian law. First of all
studies of IHL should be conducted among military personnel, lawyers and doctors. The
characteristic of legal regulation on the treatment and protection of prisoners of war in the
legislation of Ukraine was made. Special provisions for the regime of military captivity are fixed
in the Combat statute of Ground Forces of Ukraine. Part III «Platoon, Department, tank crew"
and the Order of the Minister of Defense of Ukraine "On Approval of Guidelines on the
application of international humanitarian law in the Armed Forces of Ukraine" dated 11.09.04 p.
№ 400 should be improved.
Key words: international humanitarian law, treatment and protection of prisoners of war,
implementation.
Важливим аспектом виконання міжнародно-правових норм щодо поводження та захисту
військовополонених на внутрішньодержавному рівні є питання реалізації цих норм перш за все
шляхом їх внутрішньодержавної імплементації 1 . Зв’язок ефективності дії норм міжнародного
гуманітарного права (МГП) з питаннями його виконання на державному рівні тісно пов’язаний, і
знайшов теоретичне обґрунтування у спеціальних працях 2 . Дійсно, розглядаючи питання захисту
військовополонених, велика роль належить саме національним заходам забезпечення такого
захисту. Основним зобов’язанням, що випливає з міжнародних документів, які регулюють питання
поводження з військовополоненими, є зобов’язання держав створити та забезпечити нормальні
умови життєдіяльності цієї категорії осіб 3 . Вибір способу та форми виконання цього міжнародного
припису надається на розсуд державам та здійснюється відповідно до національного законодавства 4 .
Дослідники відокремлюють два процеси, які розрізняються по суб’єктах, змісту дій та
результату, – міжнародно-правову та внутрішньодержавну імплементацію міжнародно-правових
1

У літературі застосуються терміни «реалізація» та «імплементація». Відомий український юристміжнародник В. Г. Буткевич віддає перевагу терміну «реалізація» (Буткевич, В.Г., Мицик, В.В.,
Задорожній, О.В. (2002). Міжнародне право. Основи теорії: підручник. Київ: Либідь, 430). Інші автори
(П. Апраксін, М. Гнатовський, В. Попович та ін.), у тому числі переважно до МГП, застосовують
термін «імплементація». У назві Міжвідомчої комісії з імплементації в Україні міжнародного
гуманітарного права (Про утворення Міжвідомчої комісії з імплементації в Україні міжнародного
гуманітарного права. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2000 р. № 1157, Київ, (Із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 657 від 05.05.2003)) використовується термін
«імплементація». Тому ми в даному дослідженні використовуємо саме термін «імплементація», не
проводячи змістовної відмінності між ним и терміном «реалізація» щодо теми цього дослідження.
2
Апраксін, П. (1998). Імплементація міжнародного гуманітарного права на національному рівні.
Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом: матер. наук.-практ. конф.
(Жовтень 1998 р.), 77-82.
3
Тиунов, О.И. (2008). Современные проблемы международного гуманитарного права. Журнал
зарубежного и сравнительного правоведения, 1, 75.
4
Bremer, K. (1999). Nationale Steafvefolgung internationaler Verbrechen gegen das Humanitare Volkerrecht.
Frankfurt am Main/Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Wien, 31 et seq.
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норм, які опосередковують два механізми імплементації, що взаємодіють і доповнюють один
одного: міжнародно-правовий механізм імплементації і внутрішньодержавний механізм
імплементації норм міжнародного права, що повною мірою стосується МГП 1 .
Внутрішньодержавна імплементація норм щодо поводження та захисту військовополонених
підпорядковується загальним принципам внутрішньодержавної імплементації міжнародно-правових
норм узагалі 2 та особливостям імплементації МГП. Як зазначає авторитетний дослідник
імплементації МГП В. Ю. Калугін, діяльність держав щодо всебічного, своєчасного, повного
втілення в життя положень МГП, а також правове та організаційне забезпечення цієї діяльності, що
вони здійснюють на внутрішньодержавному рівні або на міжнародному рівні індивідуально, а також
разом з іншими державами-учасницями міжнародних угод із захисту жертв війни, у тому числі в
рамках міжнародних організацій, називається імплементацією МГП 3 .
Аналіз численних праць з імплементації міжнародного права взагалі, та МГП зокрема
дозволяє зробити висновок про те, що основними елементами внутрішньодержавного механізму
імплементації норм МГП є: внутрішньодержавний організаційно-правовий механізм реалізації
міжнародних зобов’язань (система державних органів, які вповноважені реалізовувати міжнародні
зобов’язання, що випливають із положень МГП та здійснюють правозабезпечувальну діяльність
міжнародно-правових норм щодо захисту жертв війни) та внутрішньодержавний нормативний
механізм реалізації міжнародних зобов’язань (правові засоби забезпечення реалізації міжнародних
зобов’язань у даній сфері), особливості яких розглядатимуться далі. Такий підхід цілком відповідає
змісту зобов’язання держав щодо МГП, яке сформульовано в довідковому керівництві-посібнику,
що його підготував МКЧХ: «Обов’язок виконувати МГП передусім лежить на державах. Держави
повинні прийняти цілу низку юридичних і практичних заходів – як в мирний час, так і в ситуаціях
збройного конфлікту, – спрямованих на забезпечення дотримання міжнародного гуманітарного
права в повному обсязі» 4 .
Особливістю МГП є те, що воно застосовується переважно в період збройних конфліктів. Але
положення МГП мають бути імплементовані у внутрішньодержавне законодавство в будь-який час,
переважно в мирний час. І одночасно загальним обов’язком держав-учасниць Женевських конвенцій
1949 р. (ЖК) є поширення знань про МГП. Як зазначає М. Сассолі, ситуація можливого збройного
конфлікту змушує встановити обов’язки держав завчасно забезпечити поширення знань про МГП та
включити його положення до внутрішньодержавного права 5 . Тому звертаємо увагу, що будь-яка
держава ще в мирний час повинна вживати заходів стосовно імплементації в національне
законодавство норм МГП щодо поводження та захисту військовополонених і поширювати знання
про ці норми.
Комплекс нормотворчих та організаційних заходів, що мають вживати держави для
імплементації МГП у мирний час, є доволі значним. З точки зору Консультативної служби МКЧХ,
вони охоплюють такі заходи, як: підготовка перекладів текстів ЖК і ДП (Додаткові протоколи 1977
р. до Женевських конвенцій 1949 р.) національними мовами; якнайбільше поширення текстів ЖК і
ДП та ознайомлення з ними як військовослужбовців, так і всього населення в цілому; припинення
будь-яких порушень ЖК і ДП і, зокрема, введення в дію кримінального законодавства, необхідного
для покарання за воєнні злочини; забезпечення заходів із встановлення, визначення
місцезнаходження та охорони осіб та об’єктів, що перебувають під захистом ЖК і ДП; запобігання
неправомірному використанню емблем Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також інших
емблем і знаків, захист яких передбачається ЖК та ДП; забезпечення під час збройних конфліктів
основних судових гарантій; набір і підготовка персоналу, що спеціалізується у сфері МГП, зокрема
1

Буткевич, В.Г., Мицик, В.В., Задорожній, О.В. (2002). Міжнародне право. Основи теорії: підручник.
Київ: Либідь, 435.
2
Буткевич, В.Г., Мицик, В.В., Задорожній, О.В. (2002). Міжнародне право. Основи теорії: підручник.
Київ: Либідь, 429-433; Гавердовский, А.С. (1980). Имплементация норм международного права.
Киев: Вища школа.
3
Калугин, В.Ю. (2003). Механизм имплементации международного гуманитарного права. Минск:
ПЧУП «Светоч», 98.
4
Имплементация международного гуманитарного права на национальном уровне: руководство.
Справочное пособие. <http://www.icrc.org/rus/assets/files/publications/domesticimplementationihl.pdf>.
5
Sassòli, M., Bouvier, A.A., Quintin, A. (2011). How Does Law Protect in War in 3 Vols. (Vol. 1. Part 1: The
Outline of International Humanitarian Law). Geneva: International Committee of the Red Cross, 259.
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юридичних радників у збройних силах; створення та/або регулювання діяльності: національних
товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця; організацій цивільної оборони; національних
інформаційних бюро; розміщення військових об’єктів, розробка і застосування зброї, а також
методів і засобів ведення війни з урахуванням вимог МГП; створення в разі необхідності санітарних
зон, нейтралізованих зон, зон безпеки і нейтральних зон 1 . Усі названі заходи імплементації прямо
передбачені ЖК III та ДП І.
Інтерпретуючи та конкретизуючи ці положення на питання внутрішньодержавної
імплементації міжнародно-правових норм щодо поводження та захисту військовополонених,
виділімо такі заходи щодо імплементації зазначених норм. По-перше, поширення текстів
Женевської конвенції (III) про поводження з військовополоненими, 12 серпня 1949 р. (ЖК III) і
Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 p., що стосується захисту
жертв міжнародних збройних конфліктів 1977 р. (ДП І), положень звичаєвих норм МГП серед
військовослужбовців та інших груп населення, які можуть перейти у статус комбатантів.
Обов’язковість поширення текстів ЖК III і ДП І та в широкому сенсі знань МГП повинна включати і
нормативно-правове закріплення викладання та навчання МГП серед цільових груп. По-друге,
імплементація міжнародно-правових норм щодо поводження та захисту військовополонених у
законодавство, включаючи військові статути, накази і дисциплінарне та кримінальне законодавство
стосовно відповідальності за порушення норм щодо поводження з військовополоненими. По-третє,
створення законодавчої та організаційно-правих засад для забезпечення під час збройних
конфліктів основних судових гарантій військовополоненим. По-четверте, набір і підготовка
персоналу, що в разі збройного конфлікту мають бути залучені до організації й управління таборами
для інтернованих військовополонених і участі в організації допомоги і захисту власних
військовополонених. Оскільки окреслений спектр питань є доволі широким та охоплює не тільки
прийняття актів національного законодавства, але й низку організаційних заходів, повноцінна
імплементація зобов’язань держави у сфері МГП загалом та імплементація міжнародно-правових
норм щодо поводження та захисту військовополонених вимагає скоординованої діяльності
відповідних державних відомств та установ. Такі заходи можуть включати в себе прийняття нових
або внесення змін в існуючі військові статути та інструкції, адміністративні акти, а також вживання
заходів розпорядчого та контрольного характеру. Саме ця діяльність створює змістове
навантаження поняття внутрішньодержавного механізму імплементації норм МГП.
Останнім часом зростає критика низької ефективності МГП, перш за все на
внутрішньодержавному рівні. Це обумовлено об’єктивними та суб’єктивними чинниками. До
об’єктивних чинників належать неефективність правової системи держави, недосконалість
механізмів імплементації міжнародно-правових норм, недостатність її дій з організаційно-правових
питань імплементації МГП 2 , низький рівень імплементації норм МГП у національне законодавство,
неефективність правової системи держави в період збройних конфліктів і механізмів
відповідальності за порушення МГП.
Широкого резонансу й осуду з боку міжнародного співтовариства набули випадки жорсткого
й антигуманного поводження з українськими військовослужбовцями 3 та іншими затриманими
з
боку
терористів 5 ,
представників
так
званих
«ДНР»
і
особами 4
1

Выполнение норм международного гуманитарного права: от правовых норм к действию.
Международный Комитет Красного Креста. <http://www.icrc.org/web/rus/siterus0.nsf/html/666HBB>.
2
Наприклад, Міжвідомча комісія з імплементації в Україні міжнародного гуманітарного права не
проводила засідань з 2010 р. по лютий 2015 р.
3
Штогрін І. Як захистити полонених й покарати воєнних злочинців?
<http://www.radiosvoboda.org/media/video/26829588.html>; ОБСЄ обурив репортаж LifeNews про
полонених "кіборгів" <http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/22/7056017/?attempt=1>; У Донецьку
терористи вчинили кіборгові самосуд: відео. <http://news.liga.net/video/politics/4848234terakt_v_donetske_kiborga_priveli_na_samosud_k_razyarennoy_tolpe.htm?utm_source=newsliganet&utm_
medium=site&utm_term=top_block&utm_campaign=usability>; В ЄС остаточно «розсекретили» Росію.
<http://glavnoe.ua/news/n210192>.
4
Доповідь ООН по Україні розгромила офіційну версію Кремля.
<http://www.facenews.ua/news/2014/251342/>.
5
Щодо кваліфікації учасників незаконних військових формувань на сході України див.: Постанова про
Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту,
Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї
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«ЛНР» 1 . Незважаючи на певні складності у визначенні статусу затриманих осіб у зв'язку з різними
підходами у кваліфікації збройного конфлікту, не викликає сумнів застосування в зазначеній
ситуації як мінімум ст. 3 ЖК і II ДП, а також звичаєвих норм МГП, порушення яких безперечно.
Тому особлива увага повинна бути зосереджена не тільки на причинах цих порушень, що великою
мірою носять політичний характер, а на проблемах відповідальності за ці порушення і створення
ефективних політичних, правових і інституціональних механізмів захисту українських
військовослужбовців і інших осіб, яких незаконно утримують терористи на території
самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».
Таким чином, аналіз сучасного стану внутрідержавної імплементації міжнародно-правових
норм щодо поводження та захисту військовополонених в Україні в сучасних умовах повинен
включати два основних напрями: дослідження виконання зобов’язань стосовно імплементації
міжнародно-правових норм щодо поводження та захисту військовополонених та створення
ефективних механізмів захисту українських військовополонених та затриманих осіб в умовах
збройного конфлікту на сході України.
Теоретичні питання внутрішньодержавного механізму імплементації норм міжнародного
права досить добре досліджені в доктрині міжнародного права 2 , тому ми зупинимося виключно на
питаннях внутрішньодержавної імплементації норм деяких особливостей внутрішньодержавної
імплементації МГП 3 та детально – внутрішньодержавної імплементації міжнародно-правових норм
щодо поводження та захисту військовополонених насамперед у законодавство України.
ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання
Російської Федерації державою-агресором 2015 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної
Ради України. <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/129-19>.
1
Задорожній, О.В., Короткий, Т.Р., Хендель, Н.В. (2014). Сепаратистські утворення як загроза
суверенітету і територіальній цілісності України. Українська Революція гідності, агресія РФ і
міжнародне право. Київ: К.І.С., 655-679; Короткий, Т.Р., Плешко, Е.А., Хендель, Н.В. Статус
сепаратистських утворень «ДНР» і «ЛНР» у міжнародних відносинах і міжнародному праві.
Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право. Київ: К.І.С., 734-743.
2
Буткевич, В.Г., Мицик, В.В., Задорожній, О.В. (2002). Міжнародне право. Основи теорії: підручник.
Київ: Либідь, 429-443; Гавердовский, А.С. (1980). Имплементация норм международного права. Киев:
Вища школа; Денисов, В.Н., Евинтов, В.И. (отв. ред.) (1992). Реализация международно-правовых
норм во внутреннем праве. Киев: Наукова думка.
3
Із системних теоретичних праць цим питанням присвячений цикл досліджень білоруського вченого В.
Ю. Калугіна (Калугин, В.Ю. (2003). Механизм имплементации международного гуманитарного
права: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук.
Специальность 12.00.10 - Международное право; Европейское право; Калугин, В.Ю. (2001).
Организационно-правовые средства обеспечения реализации норм по защите культурных ценностей в
период вооруженного конфликта в международном механизме имплементации международного
гуманитарного права. Беллоруский журнал междунароного права и международніх отношений, 3, 17
– 26; Калугин, В.Ю. (2000). Факторы, влияющие на содержание механизма имплементации
международного гуманитарного права. Российский ежегодник международного права. СанктПетербург: Соц.-ком. фирма "Россия - Нева". Спец. вып., 133 – 140; Калугин, В.Ю. (2000). Механизм
имплементации норм международного гуманитарного права на внутригосударственном уровне:
теоретический аспект. Национальные структуры по имплементации международного гуманитарного
права: материалы регионального семинара. Москва: МККК, 8-24; Калугин, В.Ю. (2000). Важность
сотрудничества в области имплементации международного гуманитарного права. Национальные
структуры по имплементации международного гуманитарного права: материалы регионального
семинара. Москва: МККК, 68 – 72; Калугин, В.Ю. (1999). Международный механизм имплементации
международного гуманитарного права. Беллоруский журнал междунароного права и международных
отношений, 1, 29-37; Калугин, В.Ю. (2000). Механизм имплементации норм международного
гуманитарного права на внутригосударственном уровне. Беллоруский журнал международного права
и международных отношений, 1, 15 – 23 и далее). Значительное внимание к проблеме уделяли
украинские юристі-международники: Апраксін, П. (1998). Імплементація міжнародного
гуманітарного права на національному рівні. Проблеми гармонізації законодавства України з
міжнародним правом: матер. наук.-практ. конф. (Жовтень 1998 р.), 77-82; Імплементація
міжнародного гуманітарного права у внутрішнє законодавство: матеріали семінару (3-6 вересня 1996).
Київ: МКЧХ, ОБСЄ, 49-51; Гнатовський, М.М. (2012). Імплементація зобов’язань України у сфері
міжнародного гуманітарного права. Митна справа, 4, 2, Кн. 2, 212-220; Дячук, С.І. Імплементація
норм міжнародного гуманітарного права у вітчизняний кримінально-правовий інститут обставин, що
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Щодо імплементації МГП, то ще 2003 року В. Х. Ярмакі зазначав, що Українській державі
необхідно реалізувати на практиці комплекс організаційно-правових заходів, серед яких: 1.
синергізація законодавства з нормами МГП, яка полягає в здійсненні діяльності відповідно до цілей
і принципів національного законодавства з нормами МГП. При цьому якщо вони будуть розбігатися
з останніми, то виникне необхідність у проведенні коригування внутрішніх (національних) норм.
Така необхідність у коригуванні обумовлена насамперед тим, що інакше навіть основоположні
положення МГП відчуватимуть труднощі в реальному правозастосуванні на національному рівні; 2.
здійснення додаткової нормотворчої і організаційної діяльності профільного характеру. Вона
полягає в прийнятті додаткових внутрішніх нормативних актів і реалізації передбачених МГП
організаційних заходів, які «запустять у роботу» механізм реалізації міжнародно-правових норм; 3.
проведення широкої пропагандистської роботи з поширення знань про МГП серед
військовослужбовців, впровадження його в практику бойової підготовки, командно-штабних
навчань та в повсякденне життя військ 1 .
Незважаючи на значні наробітки, особливо в частині розвитку військового законодавства, що
імплементувало положення МГП 2 , збройний конфлікт на сході України, агресія РФ виявила
проблемні питання імплементації положень МГП в Україні, слабкість організаційно-правового
механізму імплементації МГП, відсутність реальних механізмів захисту українських
військовослужбовців і інших осіб, яких незаконно утримують терористи, що вимагає глибокого
аналізу і вироблення заходів для створення реальних механізмів захисту військовополонених.
Для аналізу імплементації міжнародно-правових норм щодо поводження та захисту
військовополонених в Україні перш за все необхідно провести ревізію міжнародних зобов’язань
України у сфері, що розглядається. Україна є учасником усіх чотирьох ЖК і обох ДП. У контексті
даного дослідження ми акцентуємо увагу на участі України насамперед у ЖК ІІІ і ДП І, що містять
спеціальні норми, спрямовані на регламентацію поводження та захист військовополонених. Окремо
відзначимо таке джерело, як звичаєві нормі МГП, що включають і звичаєво-правові приписи щодо
поводження з військовополоненими. Незважаючи на правову невизначеність місця міжнародних
звичаїв у правовій системи України через відсутність у ст. 9 Конституції України посилання на
міжнародні звичаї, не викликає сумнівів обов’язковість для України звичаєвих норм МГП, що
створюють поряд із приписами ЖК систему міжнародно-правових зобов’язань України у сфері
поводження та захисту військовополонених. Цей тезис підтверджують положення Закону України
«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», згідно з яким засади внутрішньої і зовнішньої
політики базуються на загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права (п. 1 ст. 2), а
зовнішня політика ґрунтується на таких принципах: повага до прав людини та її основоположних
свобод; сумлінне виконання взятих на себе міжнародних зобов’язань; пріоритет загальновизнаних
норм і принципів міжнародного права перед нормами і принципами національного права (п. 3 ст. 2).
Без сумніву, до загальновизнаних норм і принципів міжнародного права належать звичаєві норми
МГП. Загальні положення щодо обов’язковості зобов’язань міжнародним договорам, згода на які
виключають злочинність діяння. <http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/5075/%D1#chapter>;
Майоров, І.О. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права в кримінальне законодавство
Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом: матер. наук.-практ. конф.
(Жовтень 1998 р.), 394-398; Пережняк, Б.А. (2004). Деякі питання імплементації міжнародного
гуманітарного права на внутрішньодержавному рівні. Международное право после 11 сенятября 2001
года. Одесса: Фенікс, 265-273; Погібко, О.І. (2007). Основні принципи реалізації міжнародного
гуманітарного права у складових структурах воєнної організації держави. Актуальні проблеми
держави та права, 34, 29 -36; Попович, В.П. (2003). Питання імплементації норм міжнародного
гуманітарного права в чинне кримінальне законодавство України. Держава і право, 17, 382-386;
Попович, В.П. (2010). Імплементація норм міжнародного гуманітарного права у кримінальне
законодавство України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Львів.; Попович, В.П. (2010).
Імплементація норм міжнародного гуманітарного права у кримінальне законодавство України:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Львів.; Стасюк, С. (2011). Особливості імплементації
міжнародних гуманітарно-правових актів до законодавств України. Вісник Академії праці і соціальних
відносин Федерації профспілок України. Серія: Право та державне управління, 1, 149-153.
1
Ярмаки, В.Х. (2003). Особенности имплементации норм международного гуманитарного права в
национальное законодатьельство Украины: монография. Одесса: Изд-во Одес. юр. инс-та НУВД, 123.
2
Наказ про затвердження Керівництва по застосуванню норм міжнародного гуманітарного права в
Збройних Силах України 2004 (Міністр оборони України).
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дана ВР України, містяться в Законі України «Про оборону України» (абз. 2 ст. 2), Воєнній доктрині
України (п. 2), але, на жаль, у жодному з цих документів не згадуються ні загальновизнані норми і
принципи міжнародного права, ані ЖК, ані МГП.
Слід відзначити, що більшість цих норм, як і норм МГП у цілому, мають пряму дію
(самовиконувані норми) 1 й не обов’язково потребують додаткових нормотворчих заходів на
національному рівні. Відмінність між самовиконуваними й несамовиконуваними договірними
положеннями визначається передусім мірою «повноти», «завершеності» зобов’язань, що містяться в
міжнародному договорі, тобто тим, чи вимагають умови договору від держав вжиття додаткових
заходів законодавчого або адміністративного характеру для реалізації міжнародних договірних
зобов’язань у національних правових системах 2 . При аналізі нормативного змісту ЖК III та ДП I ми
виявили як самовиконувані норми, так і несамовиконувані 3 .
Права військовополонених прямо зазначені в ЖК ІІІ і відповідних положеннях ДП І
(наприклад, абз. 2 ст. 6, ст. 7 ЖК ІІІ) і безпосередньо породжують міжнародні зобов’язання держав,
що утримують військовополонених (абз. 1 ст. 12 ЖК ІІІ). Побічним доводом цього може служити
той факт, що згідно з абз. 1 ст. 41 ЖК ІІІ текст ЖК ІІІ, її додатків, написаних мовами
військовополонених, будуть вивішені в кожному таборі на тих місцях, де їх можуть прочитати всі
військовополонені. За наявності відповідного прохання цей текст повідомлятиметься
військовополоненим, що позбавлені можливості ознайомитися з вивішеним текстом.
Самовиконуваність і пряма дія міжнародних договорів можуть бути досягнуті тоді, коли їх
норми прямо наділяють державу та її органи, юридичних та фізичних осіб правами та обов’язками
без втручання національного законодавця. Однак наявність великої кількості самовиконуваних норм
з регламентації поводження та захисту військовополонених не виключає необхідності й можливості
імплементації відповідних положень у національне законодавство, що дозволяє збільшити
інформованість про відповідні правила (внаслідок обмеженого поширення самих текстів) і
підвищити ступінь застосування і дотримання зазначених норм (унаслідок суб'єктивної
імперативності розпоряджень національного законодавства для військовослужбовців, у першу чергу
військових статутів і наказів).
Одним із загальних зобов'язань для всіх ЖК і ДП є поширення знань про МГП. На наш
погляд, це положення, що закріплені у ст. 127 ЖК ІІІ: «Високі Договірні Сторони зобов'язуються як
у мирний, так і у воєнний час поширювати можливо ширше текст даної Конвенції у своїх країнах і,
зокрема, включити її вивчення до навчальних програм військової і, якщо можливо, цивільної освіти
для того, щоб з її принципами були ознайомлені всі їхні збройні сили і все населення в цілому.
Військові й інші власті, що під час війни несуть відповідальність за військовополонених, повинні
мати текст Конвенції і бути спеціально ознайомлені з її положеннями», є важливим як для
забезпечення захисту прав військовополонених супротивника, так і для забезпечення захисту прав
власних військовослужбовців, що потрапили в полон супротивникові.
Тому важливим уявляється видання повних текстів ЖК українською мовою і поширення їх
серед командирів підрозділів як мінімум на рівні роти. Як вказано у п. 29 Бойового статуту
сухопутних військ Збройних Сил України. Частина III «Взвод, відділення, екіпаж танка»: «Кожен
військовослужбовець повинен знати і дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права...». У
п. 1.1.1. Наказа Міністра оборони України «Про затвердження Керівництва по застосуванню норм
міжнародного гуманітарного права в Збройних Силах України» від 11.09.04 р. № 400 вказано, що
«Військовослужбовці та працівники Збройних Сил України повинні твердо знати, в обсязі посади,
яку вони обіймають, і точно виконувати вимоги положень міжнародного гуманітарного права.»
Відповідно абз. 1,2 п. 556 Бойового статуту сухопутних військ Збройних Сил України.
Частина III «Взвод, відділення, екіпаж танка»: «У підрозділах Збройних Сил України неухильне
1

Мулинен, Ф. (1993). Право войны. Руководство для вооруженных сил. Москва: МККК, 320; Drzewicki,
К. (1985). International Humanitarian Law and Domestic Legislation with Special Reference to Polish Law.
Revi ue de droit рёпа1 militaire et de droit de la guerre, Brussels, vol. XXIV, 1-2, 33; Апраксін, П. (1998).
Імплементація міжнародного гуманітарного права на національному рівні. Проблеми гармонізації
законодавства України з міжнародним правом: матер. наук.-практ. конф. (Жовтень 1998 р.), 77-82.
2
Осминин, Б.И. (2005). Самоисполнимость – условие непосредственного применения международных
договоров Российской Федерации. Юрист-международник, 2, 5.
3
Грушко, М.В. (2013). Особливості «несамовиконуваних» та «самовиконуваних» норм щодо захисту
військовополонених. Бюлетень Міністерства юстиції України, 5, 122-128.
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дотримання вимог міжнародного гуманітарного права повинно забезпечуватись кожним
командиром всіх ступенів у межах їх відповідальності.
Кожен командир в плані забезпечення поваги до права війни в межах своєї компетенції несе
особисту відповідальність за організацію вивчення права війни, повинен розробляти організаційні
заходи та бути готовим вирішувати завдання, які витікають зі специфіки отриманих завдань». До
загальних обов’язків командирів підрозділів щодо дотримання норм міжнародного гуманітарного
права вимагати від підлеглих знання і неухильного виконання норм права збройних конфліктів.
Спеціальними знаннями МГП повинний володіти офіцерський склад, функціональні обов’язки
якого передбачають безпосереднє прийняття рішень про поводження з військовополоненими (допит,
конвоювання, евакуація, розміщення). Ці питання частково викладені в Наказі Міністра оборони
України «Про затвердження Керівництва по застосуванню норм міжнародного гуманітарного права
в Збройних Силах України» від 11.09.04 р. № 400. Спеціальний рівень підготовки повинний бути в
офіцерів, під безпосереднє начало яких поставлені табори для інтернованих військовополонених.
Як уже було зазначено, загальним зобов’язанням держави є поширення знань про МГП. У
першу чергу навчання МГП повинно проводитися серед військовослужбовців, юристів і медиків. До
навчальних програм з правознавства МГП як самостійна дисципліна не включена і викладається в
рамках курсу міжнародного права, що не дозволяє в достатньому обсязі ознайомити студентів з
основними положеннями МГП. На нашу думку, є важливим визначення МГП як обов’язкової,
нормативної дисципліни в навчальних програмах з підготовки бакалаврів за фахом «Правознавство»
і «Правоохоронна діяльність» з викладанням його після курсу міжнародного права, на 4 курсі. З
цією метою вважаємо за необхідне видання спільного наказу Міністерством юстиції України і
Міністерством науки і освіти України про обов’язкове викладання МГП у процесі підготовки
юристів.
Спеціальні норми про поводження та захист військовополонених у законах України відсутні.
Винятком є Закон України «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України» 1 , ст. 3
якого до основних завдань Служби правопорядку відноситься організація збору, супроводження та
охорони військовополонених.
Але разом із тим не визначаються орган, який має регулювати порядок перебування та
поводження з військовополоненими. Українське законодавство (на рівні закону) не містить
визначень військового полону і добровільної здачі в полон. Ця ситуація в умовах збройної агресії
обґрунтовано призвела до спроб зміни чинного законодавства. У Верховну Раду України був
унесений проект закону України про внесення зміни до ст. 9 Закону України «Про оборону
України» (реєстр. № 1535), поданий Кабінетом Міністрів України. Проект пропонує доповнити ст. 9
(яка визначає повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборони) Закону України «Про
оборону України» положенням, відповідно до якого Кабінет Міністрів України уповноважується
встановлювати «порядок здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими та
інтернованими особами в особливий період відповідно до норм міжнародного права». Доповідач від
Міноборони Іван Руснак зазначив, що Кабмін планує покласти обов’язки щодо утримання
військовополонених на Держпенітенціарну службу і Нацгвардію 2 . Поняття «особливий період»
міститься у ст. 1 «Про оборону України» – період, який настає з моменту оголошення рішення про
мобілізацію (крім цільової) чи доведення його до виконавців щодо схованої мобілізації чи з моменту
запровадження воєнного стану в Україні чи в окремих її місцевостях і охоплює час мобілізації,
воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.
Спеціальне положення щодо режиму військового полону містить Бойовий статут сухопутних
військ Збройних Сил України. Частина III «Взвод, відділення, екіпаж танка» 3 – п. 27 (щодо
інформування старшого командиру про захват полонених); п. 29 (щодо вимог поводження з
полоненими при здачі в полон 4 ); п. 345 (щодо вказівок командира взводу (групи), включаючи

Закон про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України 2002 (Верховна Рада України).
Відомості Верховної Ради України, 32, 225.
2
Рада ухвалила закон «про військовополонених». <http://tyzhden.ua/News/129019>.
3
Бойовий статут сухопутних військ збройних сил України (2010). Частина III Взвод, відділення, екіпаж
танка. Командування Сухопутних військ Збройних Сил України. Київ.
4
Противника, який здався в полон, необхідно роззброїти, у разі потреби надати допомогу і передати
своєму командиру. До полоненого противника необхідно ставитися гуманно (абз. 2 п. 29).
1
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порядок дій при захопленні полонених, порядок евакуації поранених, доставки полонених); п. 492
(щодо заборони віроломства, до якого належить симулювання наміру здатися в полон).
При цьому в зазначених пунктах (як і в інших пунктах Статуту, присвячених тактиці дій)
використовується
термін
«полонений».
Конвенційний
термін
«військовополонений»
використовується в п. 466, у якому дається перелік спеціальних військових дій, серед яких:
розгортання фільтраційних таборів (пунктів), організація збору, супроводження та охорони
військовополонених.
Але більш детально та системно міжнародно-правові вимоги щодо поводження та захисту
військовополонених знайшли відображення в Розділі 11 «Міжнародне гуманітарне право про
ведення війни. Обмеження загального характеру щодо ведення бойових дій» Бойового статуту
сухопутних військ Збройних Сил України. Частина III «Взвод, відділення, екіпаж танка». У Розділі
дається загальна характеристика міжнародних угод з МГП («права війни») та наводиться перелік
«жертв збройних конфліктів». Одразу привертає увагу термінологічна неузгодженість. Розділ має
найменування «Міжнародне гуманітарне право про ведення війни. Обмеження загального характеру
щодо ведення бойових дій», у п. 549 зазначено, що «до осіб, які перебувають під захистом
міжнародного гуманітарного права, належать». У першій дефініції Розділу надається визначення
права війни (аналогічно в п. 556 1 ). Також використовується різна термінологія: «жертви воєнних
дій» (абз. 1 п. 545), «жертви збройних конфліктів» (п. 549) замість загальновизнаного терміна
«жертва війни».
Щодо положень про поводження та захист військовополонених, серед жертв збройних
конфліктів перелічені військовополонені (абз. 2 п. 549). Далі, у п. 551 серед методів, які заборонено
застосовувати, зазначено: «вбивати або завдавати поранення особам, які здались у полон». На
командира підрозділу покладається обов’язок організовувати всім пораненим у максимально
можливій формі та в найкоротші терміни надання медичної допомоги; хворим і особам, які зазнали
корабельної аварії (аварії літального апарата), незалежно від того, до якої сторони вони належать,
здійснити реєстрацію даних, які сприяють встановленню їх особистості (дані посвідчення особи,
особливості поранення або захворювання тощо) (абз. 1 п. 553). Пункт 553 містить систематизовані
правила поводження з військовополоненими: «При поводженні з військовополоненими командир
взводу виконує вказівки командира роти щодо порядку їх конвоювання на ПУ старшого командира
(бригадний пункт прийому військовополонених) та користується такими положеннями та вимогами
МГП:
- військовополонених слід обшукати, роззброїти, допитати, забезпечити їх захист, надати
медичну допомогу;
- з військовополоненими слід поводитися гуманно, не допускати актів насильства,
залякування та образ;
- військовополонені підпорядковуються законам, військовим статутам і наказам тієї держави,
збройні сили якої їх захопили;
- військовополонений зобов’язаний пред’явити своє посвідчення особи за будь-якої вимоги,
посвідчення особи у військовополоненого не вилучається; допит військовополонених повинен
проводитися зрозумілою для них мовою, без застосування катувань та інших примусових заходів;
під час допиту кожний військовополонений зобов’язаний повідомити лише своє прізвище, ім’я та по
батькові, військове звання, дату народження й особистий номер або, через брак такого, іншу
рівноцінну інформацію; всі речі та предмети особистого користування (крім зброї, військового
спорядження і бойових документів), засоби індивідуального захисту, знаки розпізнавання та
державної належності, нагороди (відзнаки), предмети обмундирування і харчування, грошові суми
та предмети, що мають суб’єктивну цінність, залишаються у власності військовополонених (за
винятком випадків, що диктуються необхідністю забезпечення безпеки військовополонених)».
Додатково в підрозділі 11.3 містяться загальні обов’язки командирів підрозділів щодо дотримання
норм міжнародного гуманітарного права.
Таким чином, Бойовий статут сухопутних військ Збройних Сил України. Частина III «Взвод,
відділення, екіпаж танка» містить основні правила поводження та захисту військовополонених
1
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супротивника, які достатньою мірою відображають положення МГП щодо початку полону. Але у
Статуті не дається визначення поняття «військовополонений», не міститься вказівка на перелік осіб,
що мають право на статус військовополоненого. Існує низка положень ЖК ІІІ, які було би доцільно
відобразити у Статуті. Зокрема, про те, що «військовополонені перебувають під владою ворожої
Держави, але не окремих осіб чи військових частин, що взяли їх у полон» (абз. 1 ст. 12 ЖК ІІІ);
«військовополонені так само повинні завжди користатися захистом, особливо від будь-яких актів
насильства чи залякування, від образ і цікавості юрби» (абз. 1 ст. 13 ЖК ІІІ); «за будь-яких обставин
військовополонені мають право на повагу до їх особистості й честі» (абз. 1 ст. 14 ЖК ІІІ); «до жінок
варто ставитися з усією повагою, що належить їх статі, і поводитися з ними повинні в усіх випадках
не гірше, ніж з чоловіками» (абз. 1 ст. 14 ЖК ІІІ); «з урахуванням положень даної Конвенції, що
стосуються звання і статі, Держава, що тримає в полоні, повинна з усіма військовополоненими
поводитися однаково, без будь-якої дискримінації з причин раси, національності, віросповідання,
політичних переконань і всіх інших причин, заснованих на аналогічних критеріях, за винятком
випадків привілейованого режиму, що вона могла б установити для військовополонених за станом
їх здоров'я, віку чи кваліфікації» (ст. 16 ЖК ІІІ); «у можливо більш короткий термін після взяття їх у
полон військовополонені евакуюються до таборів, розташованих досить далеко від зони воєнних дій
для того, щоб вони перебували в безпеці (абз. 1 ст. 19 ЖК ІІІ); «Держава, що утримує в полоні,
повинна постачати евакуйованих військовополонених питною водою і їжею в достатній кількості, а
також надавати їм необхідний одяг і медичну допомогу. Вона вживатиме всіх необхідних
запобіжних заходів для забезпечення їх безпеки під час евакуації і складе з першою нагодою список
військовополонених, що евакуйовані» (абз. 2 ст. 20 ЖК ІІІ).
Слід відзначити, що зміст поняття «військовополонений» розкрито у п. 1.2.31 Наказу Міністра
оборони України «Про затвердження Керівництва по застосуванню норм міжнародного
гуманітарного права в Збройних Силах України» від 11.09.04 р. № 400: «Військовополонені комбатанти, які опинились у полоні, незалежно від їхнього стану - здорові вони, хворі або поранені.
Крім того, до військовополонених відносяться захоплені противником: особовий склад ополчень і
добровільних загонів; особи, які на законних підставах прямують за збройними силами, але не
входять до їхнього складу (цивільні члени екіпажів військових літальних апаратів, члени робочих
команд і служб, на які покладено побутове обслуговування збройних сил тощо) та мають
посвідчення особи встановленого зразка, вказаного у Правилах застосування норм міжнародного
гуманітарного права щодо розпізнавання осіб і об'єктів....; члени екіпажів торгових суден і екіпажі
літаків (вертольотів) цивільної авіації, якщо вони не користуються більшим пільговим режимом
через інші положення міжнародного гуманітарного права; населення неокупованої території, яке
стихійно, за власним бажанням, береться за зброю для боротьби з військами, що вторгаються, і яке
не встигло сформуватися у регулярні війська (за умови відкритого носіння ним зброї та дотримання
норм міжнародного гуманітарного права)», що відповідає положенням МГП». Далі вказано, що
«Військовополонені перебувають під владою держави, представники збройних сил якої взяли їх у
полон, а не окремих осіб або військових формувань. Полон є не покаранням, а тимчасовим
обмеженням можливості брати участь у бойових діях.», що має важливе значення для з’ясування
суті військового полону.
Таким чином, можна відмітити, що міжнародні зобов’язання України щодо поводження та
захисту військовополонених найшли достатній рівень імплементації у законодавстві. Ця обставина
не знімає необхідності посилення роботи з поширення знань серед військовослужбовців, особливо в
умовах мобілізації, та інших категорій (перш за все, юристів), з питань МГП взагалі, та поводження
та захисту військовополонених, зокрема.
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ON THE WAYS OF THE HUMANITIES EVOLUTION BY
MEANS OF SYNERGETICS
The article considers the history of maturity of the Natural Science and Fundamental Science.
Three directions of their evolution were revealed. Two of them are traditional; they have
attracted methodologists’ attention for a long period of time; their advantages and
disadvantages have been well studied. The first one is inductive. This is the most natural and
common way of gradual generalizations, unification and systematization of the facts. A scientist,
at the end of each stage of the way he follows, hopes to get the empiric laws, which he/she will
be able to apply to some other observations, that is done to receive the nomologic explanation
and correspondent predictions. This way is still open for the development of the Humanities;
however, it is not efficient enough. The second way is hypothetical‐ deductive. There is no hope
that in the foreseeable prospective the Humanities – from History and Sociology to Culture
studies – will follow this way. The most hopes are linked with the third way which can be called
synthetic. Under this term we do not mean the merger of one discipline with another more
developed science, or the amalgamation of two disciplines in order to get a kind of a centaur, in
which each of them will lose its own specifics.
Key words: the Humanities, evolution of science, synthetic way of evolution, synergetics
INTRODUCTION
The issues of sociology, structural linguistics, cognitology, experimental psychology are more or less
in accordance with the classical canons of science. However, these disciplines have not been summoned yet
to solve the problems of globalization. Here we speak about such disciplines as general sociology, politic
studies, culture studies, history, general psychology, pedagogies etc. All these disciplines can be referred to
as to science only in the broadened meaning of the word.
THE MAIN BODY
The term “science” initially is always referred to in its “weaker” sense – in case when the knowledge,
in the form of the descriptions acquired empirically, is accumulated in the great volume. Then, there comes
disciplinary organization of the knowledge and the scientists need to turn to classifications. Although, the
other requirements that the “strong” science has to correspond with are not yet met by it (for, example,
nomologic explanations, as well as the relevant predictions, almost always cause some complications), all
the branches of the Humanities are full of descriptions, classifications, and various interpretations of the
subjects. Apparently, structuring the models of the subject, together with the particular classifications, to
which, beyond one’s volition, the objective status is often attributed, - is a sufficient grounding that allows
us to call this domain of knowledge “science”.
The described way has the disadvantages, typical for any inductive research, as not only do the
empiric laws have the probable character, but they are also hard to be verified. Though, the Humanities’
subjects are extremely complicated and dynamic, the reliability of the general conclusions made for them is
quite law, and the ethic reasons make experimenting on people prohibited. Besides, this way is long, while
the success on it is not guaranteed. History, general psychology, pedagogies, sociology, for instance, have
existed for more than one thousand years, they continually make some generalizations and classifications,
but yet they have not crossed the line which separates the science in the broadened sense of the word from
the strong science. Some things that are supposed to be the terms in these types of science, as a rule, do not
have generally (commonly) meaningful definitions.
Liberal hypothesizing is possible, but then there come the problems: how to find the empiric
verification (proof) or contradiction for such hypothesis? And the way of formalization, or formal
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confirmation of the hypothesis is, in fact, closed: formalization of the affirmations in the Humanities is
hardly ever made.
Such a method is the method of inoculation, when one of the existing theories, corresponding to the
classical canons, is used to strengthen one of the Humanities’ branches; that theory is considered as a
method of the tasks. Natural science has applied this method for long: we should once more recall here how
effective application of mathematics in the area of physics was, or think of “physical chemistry” or
“chemical physics”. There is a similar phenomenon on the border between two disciplines in the sphere of
the Humanities. From time to time, there emerge the concepts of historical psychology or political culture,
social psychology or social pedagogy etc. However, the problem of adequacy comes to the foreground in
this case. Thus, as a rule, in all concepts of this kind the question of relevancy of the method is not raised;
the second condition of the adequacy is not completed, we mean the necessary divergence of the means of
the problems solution. As a result, in the new concepts the indefiniteness of the problem solution is not
reduced, but on the contrary, is multiplied by the indefiniteness of the method, by means of which the
problem is solved.
It is necessary to note, that application of maths in the humanitarian subjects has been quite
restricted, as mathematics, which completes the second condition – of adequacy, fails to meet the first
requirement – of relevance. Application of the traditional methods of mathematics to sociology has left out
unstudied the whole group of problems that deal with a person in particular as well as all the whole
complex of globalization issues.
Why, at all, should we strive to turn the Humanities into science according to some classical pattern
(model), when science as it is has come to its non-classical (or, as it is said, post non-classical) phase of the
development? Thus, the classical patterns of structuring the scientific knowledge have undergone some
changes. Perhaps, the Humanities have skipped the classical phase and will acquire their post non-classical
status in science at once? Isn’t it the fact which is confirmed by the humanities thinkers’ attempts to apply
their ideas, characteristic for studying the processes of self-organization in non-lineal environment, in order
to explain the complex social, ethic, esthetic, and psychological-political processes?
And in the Humanities cognition, in particular, especially in history and psychology, the inevitable
significance of randomness is emphasized; the impossibility to predict the future unambiguously is stated.
The research on the dissipative structures (Haken, Prigozhin and others) and emergence of the conception
called synergetics have only made this tendency stronger. So, the limited nature of classical physics in the
description of time irreversibility, which allows us to distinguish past and present, was realized; while this
distinctions are really essential for biology, and of course, for description of the social and other
humanities’ objects.
It was shown that within something which was considered to be chaos (in its classical understanding
– a misbalanced systems with non-lineal changes), tiny fluctuations on the micro-level can lead to the
changes in the macro-systems, and so become the beginning of the directed evolution (that means, of the
new order). 1
(However, the other side of this matter was noticed: when the environment is homogenous, its
instability, sustainability to small fluctuations in some cases result in the formation of complicated
structures, in other cases – to their destruction). 2 However, it should be highlighted that the conception of
synergetic grew up in the depths of classical science and so, it does not cancel the determinism where there
is no chaos in its classic sense, but there is order; as well as it does not cancel the classical scientific
methodology in general. Non- classical science did not bring about any principle changes in the
requirements to the formation of the strong theory. The methodological alterations affected only the fact
that, although science is still aimed on the maximum avoidance of subjectivity, or bias, at any stage of a
research it should also limit its requirements of objectivity. Knowledge of the nomen, of the world “as it
is”, without a person’s (individual’s) impact on the picture of the world – by means of the ontological
prerequisites that are believed in by this individual – is impossible at any phase of the cognitive process. It
is particularly what was noticed by I. Kant, who limited the sphere of knowledge by the phenomena.
The ideas of synergetics are expressed and presented to the judgment of the scientific society via the
adequate scientific means. At the same time, it is highlighted that although the time and place, where the
1

See a well known work by I. Prigozhin: Пригожин, И., Стенгерс, И. (1986). Порядок из хаоса: Новый
диалог человека с природой. Москва: Прогресс.
2
See Kurdyumov’s comments to the article by I. Prigozhin: Пригожин, И. (1991). Философия
нестабильности. Вопросы философии, 6, 46-57.
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points of bifurcation may appear, and then the new order may develop out of chaos, definitely cannot be
predicted by means of classical methods; but after such an order emerges, the new system will be described
by the traditional language of science. In the prospective, the construction of the synergetic theory supposes
its ability to make plausible predictions – at least, the meteorologists, who obviously deal with the
dissipative structures can make short- term, middle-term and long-term predictions, and we all sometimes
trust these predictions. In other words, the more essential task of synergetics is not the description of how
the order emerges from chaos, but the search of the order in the chaos, indeed. Non- classical science does
not suggest rejecting the quantities analysis, but it emphasizes the practical difficulties concerning making
decisions in the circumstance when one has to deal with the factors the quantity of which is comparable to
Avogadro’s number (i.e. about 6*1023). Here are some suggestions by I. Prigozhin 1 : “…for every billion of
photons that are being in the chaos there is, at least, one elementary particle which is able to stimulate their
transition into the organized structure of this myriad photons…”; “…order and chaos co-exist as two
aspects of the one whole and give us different visions of the world”. And finally: “… the science of the
future, maintaining the analytic accuracy of its western version, will care about the global, holistic view on
the world” 2 .By this, in the most obvious manner, it is supposed that both determinism and classical
scientific methodology cannot be left out by the modern science as something unnecessary, they are only
limited by what we call the randomness and freedom of choice.
The modern science, despite its entire advancement, has not even started doing the task instead of the
Humanities scholars – we mean completing the proper analysis and looking for the instruments suitable for
the holistic reproduction of the Humanities’ subjects. However, if we agree with the statement that nonclassical science has made an important step to come closer to the Humanities, we cannot stop thinking that
the Humanities should move forward closer to science, to go their half of the way: the “ball is on the
Humanities’ half of the pitch”. The attempts to plant the ideas of synergetics on the field of the
Humanities, which have been quite popular recently, did not bring any fruit, as the second requirement- of
the adequacy- was not met. So, nobody succeeded to apply the language of synergetics (the language of
non-lineal equations) to the Humanities’ subjects.
Turning directly to the conceptual side of the issue – to the synergetic ideology – we can only find
out the things which have already been well known. Didn’t anyone know before synergetics, that the
Humanities researchers were interested in misbalanced as well as balanced systems, in particular? Did not
anyone speak of the fact that the use of strict determinism in attempts to explain social and humanitarian
problems is not really efficient? Did not anybody notice that fluctuations are typical for purely human
systems, including social ones, that chaos turns into order within them (systems), as well as order turns into
chaos? Or, maybe, nobody knew that predicting such fluctuations and the character of the future attractors
is really complicated? Or that ostensibly unimportant events or circumstances can greatly affect the course
of history (should we recall Napoleon feeling unwell before Waterloo battle, or any other similar to it
accidents)?
It is highly ineffective to further defend the Humanities’ specifics compared to natural science.
Generally speaking, it would be quite bizarre, if a Person – facing the Universe and being on his/her own as
a part of it – used two different and also opposing methods of cognition. In our opinion, the meeting of the
two methodologies is inevitable.
If the most reassuring way to improve the scientific status of the Humanities is the method of
inoculation, so the most plausible “substance” the Humanities can be inoculated with should be looked for
among the General Science theories. Here we should pay attention to such theories which: would meet two
requirements of the method’s adequacy, at minimum would be based on the extensional approach to their
subjects, and would not exclude synergetic and, in general, non-classical ideology. No matter how far the
Humanities have moved on the way to acquire the classical characteristics of scientific knowledge, the
principle of being complementary to the corresponding humanitaristic area will always remain fundamental
for it; in particular, when it goes about generalization and individualization. Correspondingly, the
nomologic and idiographic approaches, as well as the intentional understanding of the world and
ontological component of the view on the world, come forward as supplementary ones. As long as the
Humanities and the humane science complement each other they cannot and, perhaps, will never be able to,

1
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prove their exclusive nature. At the same time, we suppose to search the ways in which this complementary
character can be presented by.
It is obvious, that all the modern crises root in the spiritual crisis, including the spiritual crisis of
science, in particular. Is not turning to synergetic a representation of crisis in science which took on too
much responsibility, and now it (science) is, apparently, losing its authority? It has been a century since
L. Tolstoy said, that science did not only fail to come close to the answers, but had not even stated the most
essential for individuals questions – questions of the consciousness and happiness, duty and freedom etc.
Here we should mention
J. - P. Sartre, who thought, that philosophy is something different from what
the European philosophers of the New Age had been doing. In fact, it (philosophy) starts where science
finishes, but not where science still exists. However, at the point where science finishes there is no and even
cannot be any answers to the questions about the future. In the discussions of this type we do not usually
refer to the pop-art, but at some extent it reflects the state of the “everyday” consciousness. So, as early as
in the 80-s a popular group “Sex pistols” created a slogan “There’s no future!” and, thus, their concerts
gathered thousands of spectators. Nobody – even at that time – believed in the happy future. But, in this
case we can paraphrase Dostoevsky’s sentence and say: if there is no future, nothing is prohibited.
The humanitarians require artistic descriptions and narratives, while the Humanities researchers
attempt to find strict descriptions of the events and try to predict at least something.
All this has happened on the background of the events when we witnessed how the unpredicted
culture revolution took place and then the new civilization, though, yet not well enough understood, was
born. Not speaking about the phenomenon of books being substituted by the TV, or the cinema being
replaced by the Internet, “serious” music – by “pop” etc., and the most essential issue here is the fact that
the new generation of young people with “the video consciousness” was born. Youngsters are excellent at
acquiring visual information; they “digest” it much more successfully and in much greater quantities than
the previous generations. At the same time, a great number of young people, even ones who got higher
education, merely get stuck when they deal with written text and are not capable of creating a coherent
opinion writing, as long as at least five pages.
We can complain about it and, following U. Eco,
bitterly re-state “that the Middle Ages have started”, but the fact is still the fact. Nobody can say whether it
is the progress or, on the contrary, the regression of the civilization, - we are not to understand it. Perhaps,
the upcoming generation simply will not need the notions that people supposed to be vital during the
previous two thousand years, -the coherence and clarity of the ideas, logic and proofs. All of the mentioned
will be, for instance, left for the portable computer, which has already become an inescapable part of
everybody’s life, like a pen, for example, used to be. And will there be anything that will stop them from
implanting such a computer into a person’s body?
It is likely that after the collapse of the two-three thousand year old scientific-book civilization
people will leave for themselves only one function – to solve problems by means of intuition – it is the only
thing which is not available for computers. A well-known mathematician Van Hao confessed that, as a
child, he simply “saw” the solutions of the mathematic problems without knowing exactly how he got the
correct answers. N.Tesla also noted that he somehow saw the solutions for the engineering tasks; that those
solutions came to him from “somewhere above (heaven)”. From the modern “intelligent person’s” point of
view, it is seen that Homo sapiens is transforming into someone new, unknown before, but… But, what
kinds of attitude will the people of the globalized future – Homo Novus, - will have to it?
However, we cannot stop thinking about the following: Is it possible to make a person refuse to
understand, analyze the days of yesterday, today or tomorrow? Let us leave all the attempts to comprehend
our own selves in our world. This Homo Novus of the future will not even be a Homo. What if some of the
humanitarians decide to step on the “stone” of science in the uncertain “swamp” of our perception of the
world? Why don’t they try to say something really clever, but not too elaborately clever, - about a human
being - using the language of science, not of poetry? Eventually, nobody urges the humanitarians to reject a
“free floating of a thought”?
A. Pushkin once said: “Why should one try to bite the nurturing breast? Only because the teeth have
just come out?” Here we mean that if some universal catastrophe happens the next day, we all will turn to
scientists in search of advice on how we should live then. Also, we can recollect Dostoevsky’s lines. In
“The Adolescent” a 20-year old Arcady Dolgoruky says: “… It is also good to say some nonsense. What
did I tell Lambert about the principles? I said, that there are no general principles, but there are only
particular cases; I told him lies, the grand lies! And on purpose, in order to show off! I am a bit ashamed,
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but it is not important – I will make it up. Don’t be ashamed, Arcady Makarovich. I do like you, Arcady
Makarovich. I like you indeed, my young friend. It is such a pity that you are a little liar…” 1
Despite his refusal to make predictions, he described such a believable, plausible picture of our
future, that it really urges us to change the whole system of education! Why don’t we cut the number of
Maths and Physics classes in the schools curricula; introduce the classes in design, commercials’ analysis or
pop-music! Or, what if one could ask the physiologists to “switch off” children’s left-brain thinking at all?
Why not to let them use only images in their thinking process, the same as artists do? In this case we may
get the emotional-intellectual symbiosis of a human being and a computer!
Such nomologic considerations will always be only the opinion, not the knowledge. Why do not we
think in another way? The civilizations develop in an uneven, irregular way that is why in any of them there
are both the main, central, and marginal cultures. So, after the Ancient Greeks, the next peak of interest to
Mathematics and other abstract branches of science took place only at the New Age. Here we can see the
sufficient grounding to suppose that now we experience the decline of interest to science (besides, not to
science in general, but only to the fundamental research). But as the time passes, a century, fifty or even a
thousand years later, and the intellectuals (maybe even the humanitarians), not the pop-singers or
Hollywood film celebrities, will make it big, will become the most recognized and respected people in the
society. Generally speaking, we should admit that futurology still remains the area of competitions in
making the more or less believable and impressive pictures of our future.
I suppose, there are no children or parents who would agree to have their left-brain thinking
“switched off”. And hardly ever there can be a case when it will become necessary. However, the fact that
pedagogies, formed within the previous centuries, becomes an anachronism in the conditions of exponential
increase in the pace of technical progress and globalization, is undoubted. Transformation of a computer
into a person’s everyday companion, as common as a ball-point pen or a pencil, - is revolution, not less
essential than the changes which once Guttenberg’s ideas brought. So, nowadays the principles on which
modern pedagogies is based should also be different.
A lot of people pay attention to the importance of the systematic methodology for the Humanities.
So, D. Easton, K. Deutsch and A.A. Davydov 2 spoke about its application in sociology and politic studies.
Davydov, in particular, complained that modern sociology is an out-side discipline, which is the state of
crisis and whose future does not give any hopes. He saw the way out in the determination to use systematic
methodology. And the problem that should be solved was seen by Davydov in the fact that the majority of
the theories lean on the quantitative methods, which are suitable for studying the repetitive phenomena,
while sociology deals with the unique phenomena, presented by their qualitative characteristics. In fact, in
the search of an adequate method Davydov came up with the theories… which try to restrict the qualitative
characteristics to the quantitative descriptions. It seems that particularly quantitative methods brought
science the great success. However, one should look for the methods among the conceptions which go in
the opposite direction, i.e. which try to present the quantitative characteristics as the qualitative ones. The
difference will be clear if we take into consideration the ideas which are discussed in one of the works on
philosophy. There it is said that qualitative characteristics are the ones each component of which can be
attributed to the subject as a whole, while the same cannot be said of its quantitative components 3 . For
example, if we say referring to the author of the “systematic sociology” conception that he is intelligent,
and take his wit, insight, ability of a good guess, of foreseeing, tolerance to the opponents etc. as the
components of intelligence, we can attribute any of the mentioned components to sociologist A. Davydov
in general. Though, we cannot state the same about such components of his characteristics as his particular
height, weight or age.
It is also stated that any particular understanding (interpretation) allows some other understanding;
there are no objects which can be understood only in one and the only way. Thus, this means that it is
necessary to rely on such a systematic method that not only allows but also suggests a possibility of a
different understanding of any object. And taking into consideration that the Humanities find differentiating
1

By F. Dostoevsky: Достоевский, Ф. М. Подросток, Ч.III, Гл. 6.
See.: Истон Д. Категории системного анализа политики.
<http:www.politnauka.org/library/teoria/iston.php>; Deutsch, K.W. The nerves of government: models of
political communication and control.
<http:www.garfield.library.upenn.edu/classics1986/A1986C096500001.pdf>; Давыдов, А.А. (2006).
Системная социология – социология XXI века? Социс, 6.
3
See: Уёмов, А.И. (2010). Метафизика: учебное пособие. Одесса: Астропринт, 74.
2
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levels of understanding essential, we cannot see any other way to reasonably distinguish these levels than to
use systematic analysis. Without systematic presentation of the object, and knowledge in general, it is
impossible to “measure, weigh” understanding in other aspects, - in particular, to study its depth and width.
CONCLUSION
The Humanities researchers, unlike scientists, are mainly aimed at the description of the unique
phenomena. However, here we cannot do without the definition of the notion of “uniqueness”, i.e. without
turning the word of natural language to the term of science. And as a term the word “uniqueness” is used
only in the systems theory where, by the way, appears possibility to distinguish the types of the unique. As
the terms of systemology some other notions are also defined; without them the scientific work in the
domain of the Humanities is hardly possible; they are such notions as “autonomy”, “stability”, “reliability”,
“model”, “regeneration”, “isomorphism” and others.
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ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ
НЕСТАБІЛЬНИМ СОЦІАЛЬНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ В
УМОВАХ ПЕРЕХІДНИХ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ:
ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ
Almost all transitional political regimes go through a period of social and political instability. The
author of this article investigates basics of effective management of unstable condition of the
social environment. Against the background of the classical scheme of conflict resolution, the
author analyzes the current trends, methods of diagnosis and causes of instability. The author
conducted a comparative analysis of the political regime in Ukraine and the Russian Federation
in the context of management instability of society. Political institutions must embrace the
whole of society control action. This is the main condition for the stabilization of public relations.
The author explores the ways to solve this problem.
Key words: transitional political regimes, instability, stabilization of public relations
Стратегії взаємодії політико-організаційних структур з нестабільністю через політичні
інститути різні. Вчені виділяють стратегії впорядкування, уникнення, перетворення, запобігання,
злиття та управління нестабільністю. Ми переконані, що найбільш актуальною є стратегія
управління нестабільністю. Адже практично всі перехідні політичні режими проходять через період
нестабільності різної інтенсивності. Виникає проблема її врегулювання. У цій статті ми поставили
науково-практичну мету – вибудувати схему-алгоритм щодо врегулювання нестабільності в умовах
перехідних політичних режимів на прикладі пострадянських країн і запропонувати найбільш
ефективні методи її врегулювання.
Слід зазначити низку вчених, які розробляють наукові проблеми з аналогічною
спрямованістю. Серед українських дослідників активно займаються кризовою проблематикою в
контексті політичного менеджменту С. В. Ставченко 1 , Р. М. Ключник 2 та ін. У статті використані
результати досліджень російських авторів, насамперед О. Ф. Шаброва 3 й А. О. Ярославцевої 4 . У
сферу їх наукових інтересів залучена проблема ефективного управління суспільством. Становлять
науковий інтерес розробки у сфері діагностики нестабільності суспільства. Серед них можна
назвати такого автора, як В. Г. Іванов 5 . Економічні фактори в поєднанні з політико-правовими
аспектами реформ перехідних режимів, що створюють нестабільну ситуацію в пострадянських
країнах, досліджують В. М. Полтерович 6 і В. Б. Слатинов 7 .

1 Ставченко, С.В. Криза як об’єкт політичного дослідження. Березень 2008. Бібліотека наукових
статей. <http://www.stattionline.org.ua/politologiya/55/7414-kriza-yak-ob-yekt-politichnogodoslidzhennya.html> (2014, грудень, 24).
2 Ключник, Р.М. (2013). Основные подходы к исследованию политического кризиса. Научные
ведомости Белгородского государственного университета. История, Политология, Экономика,
Информатика, 1(25), 144 – 147.
3 Шабров, О.Ф. (2004). Разнообразие как фактор эффективности государственного управления. Успехи
современного естествознания, 5 (1), 228 – 231.
4 Ярославцева, А.О. (2012). Политическая стабильность и потенциал социально-политического
разнообразия: методология измерения и роль элит. Сайт РУДН. <web-local.rudn.ru> (2014, грудень,
24).
5 Иванов, В.Г. (2012). Динамика объема экспорта как предиктор политической нестабильности. Сайт
РУДН. <web-local.rudn.ru> (2014, грудень, 24).
6 Полтерович, В.М. (2007). Элементы теории реформ. Москва: ЗАО «Экономика».
7 Слатинов, В.Б. (2011). Институциональная ловушка реформы государственной гражданской службы в
постсоветской России. Человек. Общество. Управление, 4, 4 – 16.
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Насичений емпіричний матеріал міститься в працях, присвячених вивченню сучасної
комунікативної сфери. У цій сфері подано працю Ю. А. Головіна і М. А. Щенникова 1 . Крім того,
для вивіреності оціночних суджень важливо враховувати мотиваційну складову конкретних дій
політичних акторів. Стаття Н. В. Короткової 2 з аналізом методології дослідження проблем політики,
на основі праць Г. Д. Лассуелла, дозволяє врахувати цей елемент.
У статті використані класичні твори зарубіжних учених, які виявилися зв’язуючою ланкою в
системі аргументації, що ми навели. Серед них наукова праця А. Лейпхарта 3 , який установив
взаємозв'язок між гомогенністю суспільства, ціннісними орієнтаціями еліт і політичною
стабільністю. Доречно назвати й такого автора, як У. Р. Ешбі 4 , який запропонував використовувати
кібернетику для дослідження соціальних проблем. Зауважимо, що кожен із вищеназваних
дослідників запропонував важливий елемент, який у синтезі з іншими дозволив вирішити
поставлене дослідницьке завдання.
Основний зміст статті
Логіка політичного менеджменту в нестабільному суспільстві полягає в реалізації класичного
підходу, який ґрунтується на перебігу трьох головних фаз даного процесу: фази діагностики
характеру нестабільності, причин її виникнення; друга фаза за змістом зводиться до вибору
ефективних методів виведення суспільства на шлях стабілізації та запровадження цих методів у
політичній практиці; остання фаза в даному ланцюгу – повторна діагностика з можливим
корегуванням методів щодо подолання нестабільного стану.
Очевидно, що індикаторами нестабільності в суспільстві можуть виступати кількість
протестів (мітинги проти чинної влади, демонстрації протесту, масові заворушення тощо),
статистика яких зафіксована у звітах правоохоронних органів. Дані індикатори становлять собою
найбільш евристичний об'єкт дослідження, оскільки вони не тільки вказують на факт можливості
виникнення кризи в тій чи іншій сфері соціальної дійсності, але і при більш детальному розгляді
містять передумови для прийняття рішень щодо запобігання кризі або її нейтралізації 5 . Причому в
перехідних режимах, звичайно, відбуваються значні коливання протестних настроїв, які можна
проілюструвати і на падінні рейтингів легітимності як політичних лідерів, що функціонують у
рамках інститутів, так і на падінні рейтингів даних інститутів у цілому.
Аналіз динаміки легітимності політичних інститутів у суб’єктному вимірі показує, що довіра
електорату максимально висока відразу після виборів і триває кілька місяців. Якщо політичному
лідерові за цей час не вдається змінити ситуацію на краще, то його рейтинг різко знижується. Тому
не випадково, що після «помаранчевої» революції в Україні рейтинг президента В. А. Ющенка,
починаючи з лютого і до квітня 2005 р., був максимально високим за всі роки незалежності. Тоді
його повністю підтримували 46,6–46,7% опитаних 6 . У той самий час поляризація еліт з ціннісних
орієнтацій сформувала ментальний конструкт суспільства, в якому дані суперечності вийшли на
перший план. Тож надії електорату на консолідацію суспільства, яку б вдалося здійснити
президентові, не виправдалися. До того ж суспільно-політична нестабільність матеріалізувалася в
таких біфуркаційних станах інститутів, як: парламентська криза 2006–2007 рр., фінансова криза
2008–2009 рр., газова криза 2008 р. Негативно позначалася відсутність національної об'єднуючої
ідеї. Це означало, що політичні інститути зазнавали прямо протилежні імпульси впливу в залежності
від інтересів тієї правлячої коаліції, яка формувалася в парламенті. Дана хаотичність дезорієнтувала
масову свідомість, яка фактично була розколота.

1 Головин, Ю.А., Щенников, М.А. (2009). Современные информационные технологии как способ
политического взаимодействия. Конфликтология, 2, 47–64.
2 Короткова, Н.В. (2000). Г.Д. Лассуэлл. Методология исследования проблем политики. Политическая
наука, 4, 155–178.
3 Лейпхарт, А. (1997). Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование. Москва:
Аспект Пресс.
4 Эшби, У.Р. (1959). Введение в кибернетику. Москва: Иностранная література, 9.
5 Ставченко, С.В. Криза як об’єкт політичного дослідження. Березень 2008. Бібліотека наукових
статей. <http://www.stattionline.org.ua/politologiya/55/7414-kriza-yak-ob-yekt-politichnogodoslidzhennya.html> (2014, грудень, 24).
6 Опитування «Чи підтримуєте Ви діяльність Президента України?» (динаміка 2000 - 2013). Березень,
2013. Центр Разумкова. <http://razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=67> (2014, грудень, 24).
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Подібна динаміка, за винятком обвального падіння рейтингу 2013 р. і дострокового
припинення повноважень 2014 р., властива періоду виконання президентських повноважень В. Ф.
Януковичем. Складне переплетіння глобалізаційних процесів і суспільно-політичного конфлікту з
конкретного визначення геополітичних перспектив розвитку держави спровокувало масштабну
біфуркацію політико-правових інститутів, яка й досі триває.
Отже, циклічність політико-інституційної динаміки, розглянута в попередній статті 1 , дає
повне уявлення про функціонування двох моделей політичних інститутів – моделі помірної
нестабільності та кризової моделі. Обидві вони притаманні українській політико-інституційній
системі та її середовищу. Хоча вітчизняні автори дедалі більше зосереджується на політикосистемному рівні з дослідження нестабільності, нас більше цікавить інституційний рівень з його
середовищем. Адже суб’єкти й організації, що складають соціальну основу даного середовища,
одночасно виступають у ролі компенсаторних балансирів, які при зміні обстановки здатні
стабілізувати політичні інститути, або, навпаки, занурити в хаотичний стан.
Таким чином, управління суспільно-політичною нестабільністю зосереджується на взаємодії
суб’єкта та інституту. Вочевидь, успішність даної взаємодії залежатиме від здатності суб’єкта
впливати на корегування функціональних і ціннісних засад інститутів. У той самий час досягнення
добровільної суспільної згоди з формальними і неформальними нормами, коли контрольні функції
не мають насильницького характеру в суспільстві, характеризує стан, за якого нарешті вдалося
досягти стабільності. Як показує політична практика, у перехідних режимах такий стан часто
дестабілізується.
Технологія з’ясування причин низької легітимності й ефективності політико-інституційних
суб'єктів може бути успішною при використанні методу експертних оцінок. Існують також суто
економічні методики з визначення нестабільності. У дослідженні В. Г. Іванова, наприклад,
пропонується така методика розрахунку індексу зовнішньоекономічної стабільності країни. Вона
полягає у використанні аналітичної процедури за такою формулою: E = (А – В + С) / D, де А – обсяг
експорту, В – сума обслуговування зовнішнього боргу, С – обсяг міжнародних резервів, D – розмір
зовнішнього боргу 2 . Чим більшим виходить результат, тим більше значення має індекс, вказуючи на
зростання стабільності економіко-політичної ситуації. Якщо проаналізувати її на початок і кінець
року, ми отримаємо динаміку зміни стабільності. Дана формула підтверджується розрахунковими
даними. Наприклад, напередодні розпаду СРСР даний індекс становив 0,38–0,4, тоді як на період
2011 року для Російської Федерації – 1,62. Вчені вважають, що критичних значень для країни цей
показник сягає за величини меншої 0,5 3 .
Однак економіка може бути нестабільною, але це ще не означає, що суспільство автоматично
також переходить в аналогічний стан. Вірогідніше, що суспільно-політична ентропія зростає під
впливом й інших складових суспільних відносин. Наприклад, вихідною умовою для політичної
стабільності є розподіл цінностей у суспільстві. Найбільш глибокий аналіз даної проблеми поданий
у дослідженні А. Лейпхарта 4 . Оскільки політико-інституційному середовищу тон задає еліта
суспільства, то важливим фрагментом загальної картини стабільності перехідного режиму є
зіставлення цінностей, притаманних політичній еліті в центрі й на периферії країни 5 . Інструментарій
для реалізації даної ідеї міститься в методиці М. Рокича 6 . Безпосередньо впливає на політичну
стабільність стан, – зазначає А. Лейпхарт, – за якого індивід належить одночасно до кількох
організованих або неорганізованих груп з різними інтересами і поглядами. У даній ситуації його
погляди будуть більш поміркованими завдяки сумарному психологічному впливу різнорідного
1 Ищенко, И. (2014). Политическая нестабильность в контексте нового институционализма The
Caucasus. Economical and social analysis journal of southern Caucasus. Politology, 3(4), 34.
2 Иванов, В.Г. (2012). Динамика объема экспорта как предиктор политической нестабильности. Сайт
РУДН. <web-local.rudn.ru> (2014, грудень, 24).
3 Иванов, В.Г. (2012). Динамика объема экспорта как предиктор политической нестабильности. Сайт
РУДН. <web-local.rudn.ru> (2014, грудень, 24).
4 Лейпхарт, А. (1997). Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование. Москва:
Аспект Пресс.
5 Лейпхарт, А. (1997). Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование. Москва:
Аспект Пресс, 54.
6 Рокич, М. Методика «Ціннісні орієнтації». Медична електронна бібліотека.
<http://medbib.in.ua/metodika-tsennostnyie-orientatsii-39997.html> (2014, грудень, 24).
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оточення. Крім того, лідери організацій з різнорідним (гетерогенним) складом учасників у даній
ситуації піддаються різноспрямованому тиску і також будуть прагнути вибирати помірний, середній
курс. Подібна помірність життєво важлива для політичної стабільності 1 . Як свідчать реалії
сьогодення, у суспільстві з гомогенним складом населення саме радикальні рухи не без підтримки зза кордону дестабілізують обстановку в країні.
Звідси випливає, що унітарна держава, яка має у своєму складі адміністративні утворення з
високим показником гомогенності етнічного складу, містить потенціал нестабільності, який може за
певних обставин реалізуватися в прояві таких явищ, як сепаратизм, тероризм тощо. Причому чим
більше появляється кризових явищ в економіці та соціальній сфері даних адміністративних або
політико-адміністративних територіальних утворень, тим гостріше постає питання про зміну
базових політико-правових основ державного устрою. Тож, дерадикалізація цих рухів можлива на
основі поєднання переговорних процедур, законодавчої складової, яка націлена на захист прав і
свобод соціальних груп, від імені яких розгортають свою політичну діяльність лідери радикальних
утворень.
З метою прогнозування латентної готовності соціуму до продукування сепаратизму та інших
антидержавних соціально-політичних явищ можна використовувати індекс підтримки національної
гомогенності (ІПНГ), що запропонував О. П. Шестаковський. Цей індекс передбачає не
безпосередню готовність діяти щодо людей іншої національності, а скоріше загальну підтримку дій
інших. Загалом результати опитування, що проводилося 2008 р. по Україні, свідчать: близько 10%
дорослого населення країни виявилося нетолерантним до представників інших етнічних груп 2 .
Таким чином, рухаючись далі по нашій схемі управління нестабільністю, доречно з’ясувати її
причини. Пострадянський простір дає широке коло уявлень з цієї нагоди. З метою
репрезентативності, варто відзначити основні причини нестабільності перехідних режимів на
прикладі Російської Федерації і України, які мають різновекторні зовнішньо- і внутрішньополітичні
траєкторії розвитку. Дана особливість породила конфліктну ситуацію, яка особливо актуалізувалася
під час Київського майдану 2013–2014 рр. Він, по суті, став інцидентом, що перевів латентний
конфлікт між країнами у відкриту форму. Адже нестабільність держав оцінюється політичними
акторами у своїй країні не тільки як реалізована загроза, але і як потенційно можлива. Тому
політика ізоляціонізму Російської Федерації від західноєвропейських цінностей, особливо
неприйняття ліберально-демократичної моделі функціонування політико-правових інститутів на
противагу політики України, виявилася тим стрижнем, навколо якого нестабільність взаємин
переросла у відкритий військово-політичний конфлікт.
Якщо в основу взаємовідносин покладена конфліктність на вищому політичному рівні, то
вирішення економічних проблем між країнами переходить виключно в правову площину з
підтекстом жорсткого протистояння. Відсутність переговорного простору між двома країнами стала
квінтесенцією даного процесу. Головна причина такої хаотичності курсу зовнішньої політики, на
наш погляд, пояснюється тим, що досі не було чітких національних пріоритетів, якими б керувалося
суспільство з його інститутами і навколо яких повинна будуватися вся політична діяльність. Тому
політичні інститути функціонують в напівмаргінальному режимі. Адже перспектива швидкої зміни
зовнішньополітичного вектора означає відповідну зміну лідерів та їх оточення. Як наслідок,
інституційні структури продукують опортуністичні інтереси. Тож маса прийнятих законодавчих
актів не виконується внаслідок корумпованості інституційних структур, правоохоронної системи та
інших сфер суспільних відносин.
З іншого боку, перспектива залишитися в сусідстві з якісно іншим політичним режимом не
влаштовує політичних лідерів держави, в якій авторитарні тенденції явно переважають. За таким
сценарієм розвитку подій може спрацювати «ефект метелика» із синергетичної теорії, а це означає
появу нового аттрактора – України, яка в разі вдалих реформ може індукувати аналогічні процеси в
Російській Федерації. На наш погляд, конфлікт між двома країнами в такій ситуації може бути
врегульований за умов відсутності кращої альтернативи переговорному процесу. Тобто конфлікт

1 Лейпхарт, А. (1997). Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование. Москва:
Аспект Пресс, 45.
2 Шестаковський, О.П. (2013). Індекс підтримки національної гомогенності: досвід адаптації шкали
інтолерантності. Факультет соціології КНУ імені Тараса Шевченка. <http://www.ukrsocium.org.ua/Arhiv/Stati/1.2010/91-103.pdf> (2014, грудень, 24).
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поряд із компонентом неконгруентності політико-інституційних систем містить значний
суб'єктивний компонент.
Отже, ключова проблема для пострадянських країн – якість і темпи модернізації,
реформування всіх сфер суспільства. Тому важливо, поряд з аналізом реального стану інститутів та
їх системи в перехідних режимах, встановити констеляцію інституційних суперечностей, які є
наслідками невдалих реформ. Дослідники звертають увагу на так звані «недореформи». Вони мають
місце і в Україні, і в інших пострадянських країнах. Саме в початковому періоді реалізації плану
інституційних змін виявляється той шар старої організаційної структури, який зацікавлений у
збереженні status quo. Дана категорія бюрократичного апарату здатна зупинити реформу. У
результаті зазвичай змінюється тільки форма, а норми залишаються колишні. Це своєрідна інверсія
зі стилістичною корекцією.
Зазначені процеси досить переконливо проілюстровані в дослідницьких напрацюваннях таких
авторів, як В. М. Полтерович 1 і В. Б. Слатинов 2 .
Цілком імовірно, і про це згадують дослідники, що зміст реформ у перехідних режимах та їх
результати залежать переважно від суб’єктивного чинника, який визначає якість прийнятих рішень.
Не випадково, що опортуністичні інтереси еліт під час декларованих реформ зазвичай викликають
конфліктні відносини. На наш погляд, притаманною рисою пострадянських країн є неспроможність
вирішувати суперечності демократичним шляхом. У підсумку майбутня траєкторія розвитку
політичних інститутів поляризованими елітами вибудовується таким чином, що в принципі
консенсус між ними неможливий. Тим паче що силова практика здолання суперечностей уже не раз
використовувалася і є, так би мовити, природною, враховуючи минулу траєкторію розвитку в межах
авторитаризму. Логіка дослідження в даній ситуації спонукає до відповіді на запитання: яким чином
подолати суспільно-політичну нестабільність?
Тому друга фаза, яку ми позначили як вибір ефективних методів виведення суспільства на
шлях стабілізації та запровадження цих методів у політичну практику, висуває першочергове
завдання перед системою політичного менеджменту – охопити все різноманіття суспільної
диференціації управлінським впливом. Тільки таким чином обрані методи впливу і регулювання
суспільних відносин виявляться ефективними. У даному разі державні управлінці, політики,
політичні сили виконують антикризові ролі, реалізуючи стратегію і тактику управління кризою,
відновлюючи баланс інститутів і функцій політичної системи 3 .
Як методологічна основа щодо оптимізації соціально-управлінської діяльності в нестабільних
умовах може бути задіяна кібернетична теорія. Наприклад, У. Р. Ешбі у своїй відомій роботі
«Введення в кібернетику» підкреслює значимість цієї науки для опанування гуманітарними
знаннями 4 . З теореми У. Р. Ешбі, відомої як «Закон необхідності різноманіття», випливає, що при
створенні системи, яка управляє і завдяки цьому вирішує проблеми, необхідно, щоб ця система мала
більшу різноманітність, ніж різноманітність проблеми, що вирішується або була б здатна створити
таке різноманіття.
В іншому разі така система не зможе відповідати завданням управління, висунутим зовнішнім
середовищем, і буде малоефективною 5 . Дану теорему, на наш погляд, можна досить успішно
використовувати в описі й моделюванні суспільно-політичних процесів. На рисунку 1 показана
залежність між ефективністю функціонування політико-інституційної системи і різноманітністю цієї
системи (дана залежність умовно показана кривою I). На цьому самому рисунку умовно показана
залежність між ефективністю управління суспільством і його різноманітністю (крива II) 6 .
Точка r1 на осі R – це ступінь різноманітності керованого об'єкта, тобто суспільства, r3 –
гранична складність керуючої, тобто політико-інституційної системи. Управління можливо тільки за
умови r1 < R < r3.
1Полтерович, В.М. (2007). Элементы теории реформ. Москва: ЗАО «Экономика», 13-14.
2 Слатинов, В.Б. (2011). Институциональная ловушка реформы государственной гражданской службы в
постсоветской России. Человек. Общество. Управление, 4, 6.
3 Ставченко, С.В. Криза як об’єкт політичного дослідження. Березень 2008. Бібліотека наукових
статей. <http://www.stattionline.org.ua/politologiya/55/7414-kriza-yak-ob-yekt-politichnogodoslidzhennya.html> (2014, грудень, 24).
4 Эшби, У.Р. (1959). Введение в кибернетику. Москва: Иностранная литература, 9.
5 Эшби, У.Р. (1959). Введение в кибернетику. Москва: Иностранная література, 294.
6 Шабров, О.Ф. (2010). Эффективность государственного управления в условиях постмодерна, 5, 4–9.
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При R <r1 суспільство стає некерованим, при R> r3 суб'єкт управління – політикоінституціональна система втрачає стійкість, деградує. Отже, для підвищення керованості
суспільством, складність якого постійно зростає, є два виходи: перший з них очевидно пов’язаний з
цілеспрямованим збільшенням різноманітності системи управління. Для перехідного суспільства,

Рис. 1. Графік умовної залежності ефективності управління суспільством від співвідношення
різноманітності політико-інституційної системи і суспільства
що має демократичні тенденції розвитку, це означає децентралізацію управління, максимальну
відкритість політичної системи та її політико-правових структур 1 . Адже складність суспільства
корелює з потоком інформації, що надходить до структур усіх рівнів. Інформація змушує політичні
інститути через відповідні структури реагувати на неї. У періоди нестабільності цей потік
багатократно зростає. Оволодіти ним у руслі даного виходу можливо тоді, коли повноваження
місцевого самоврядування підключені до системи управління на основі самостійного управління,
наповненого реальними ресурсами для вирішення проблем.
Не менш важливим є незалежність законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, що стала
атрибутом сучасної демократії. Цей поділ має не тільки політичне значення як механізм
«стримувань і противаг». Він істотно підвищує ступінь різноманітності організаційноструктурованих політичних інститутів, розширюючи межі їх можливостей 2 .
Для перехідних режимів, орієнтованих на централізацію функціонування політикоорганізаційних структур, зважаючи на зростаюче різноманіття суспільства, закономірними шляхами
збереження його керованості є такі. Перший – полягає в збільшенні кількості суб’єктів політикоуправлінської діяльності на верхньому рівні, що призводить до зростання трансакційних витрат,
неузгодженостей, помилок, деградації і знижує ефективність політико-правових структур. Сутність
другого варіанту зводиться до розширення функціонального спектра суб'єктів політикоуправлінської діяльності. Це теж не кращим чином позначається на поточних і кінцевих результатах
керованості. Адже універсалізм суб'єктів, задіяних у системі регулювання суспільних відносин, на
наш погляд, спрацьовує у стабільний період розвитку. Коли ж зростає суспільно-політична ентропія,
кожна неадекватна рефлексія суб'єктів, що діють у межах правил і норм політичних інститутів,
може збільшувати конфліктний потенціал. У даній ситуації логічно шукати якийсь інший метод.

1 Шабров, О.Ф. (2004). Разнообразие как фактор эффективности государственного управления. Успехи
современного естествознания, 5 (1), 228 – 231.
2 Шабров, О.Ф. (2004). Разнообразие как фактор эффективности государственного управления. Успехи
современного естествознания, 5 (1), 228 – 231.
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Тому одним із напрямів підвищення керованості суспільством, що практикуються
перехідними режимами, які тяжіють до авторитарного правління, є організаційно-правові заходи,
спрямовані на спрощення самого суспільства. Такими заходами в Російській Федерації є обмеження
кількості політичних партій, впровадження федеральних округів, інституту повноважних
представників Президента. З нашої точки зору, обстановка, в якій регулювання кількості політичних
партій за принципом – влаштовує чи ні конкретна партія центр прийняття політичних рішень, якщо
при цьому решта партій не можуть на рівних конкурувати між собою на виборах, веде до
безальтернативності в політиці і стагнаційної стабільності. Такий політичний режим, у поєднанні із
сировинною орієнтованістю економіки, навряд чи здатний до швидкого переходу до інноваційного
розвитку. Адже центр прийняття політичних рішень продукує негативний прояв ефекту групового
мислення, що часто призводить до зниження ефективності рішень.
В Україні ситуація щодо керованості суспільства має інші вихідні позиції. У країні
налічується близько двохсот політичних партій. Таким чином, суспільство ускладнюється, а система
функціонування політико-інституційних структур настільки громіздка, інертна, з одного боку,
нагорі, настільки ж одноманітно діюча, позбавлена ресурсів – з іншого – на місцевому рівні. Але
саме на цьому рівні закладений величезний потенціал інноваційного розвитку та становлення
демократії.
Враховуючи дані обставини, можна зробити висновок, що в Україні різноманітність
суспільства значно перевищує різноманітність політико-інституційних структур і не відповідає
умовам r1 <R <r3. Структурна неефективність пояснюється дисфункцією розподілу ресурсів.
Однією із стійких тенденцій взаємодії політичних інститутів і суспільства в сучасних умовах
стало зростання частки інтерактивної складової. При вмілому використанні принципу
інтерактивності, він, по суті, набуває статусу праксеологічної основи управління, оскільки здатний
забезпечити управлінським впливом все різноманіття суспільства. Однак зауважимо, що
інтерактивність забезпечує здебільшого відкритість комунікації та її оперативність. Разом із тим без
нормативно-правового забезпечення можливостей громадян впливати на прийняття політикоуправлінських рішень на всіх рівнях та його реалізації на практиці даний принцип працювати не
буде. Наше твердження можна проілюструвати на такому прикладі. Дослідження, проведені Фондом
громадської думки, який засновано і працює в Російській Федерації, свідчать, що, незважаючи на
високу відвідуваність сайтів управлінських структур, діалогова взаємодія між суб'єктами інтеракції
майже відсутня. Як наслідок, зростає протестна активність на основі горизонтальних зв'язків між
користувачами Інтернету. Оскільки така форма взаємодії, звичайно, відводить другорядне місце
віковим, професійним та іншим соціальним особливостям комунікантів, то висока ймовірність
позиціонування груп взаємодії на основі регіональних координат і спільної мети з вирішення
поточних і перспективних проблем. Як бачимо, за певних умов інтерактивна взаємодія може
набувати форми протесту в регіональному форматі, внаслідок чого зростає нестабільність.
Наступним стимулятором громадянської мережевої активності виступають мережеві
інтеракції громадян з партійними організаціями, комунікативний діалог з якими практично не
відбувається. Сайти партійних організацій, що відповідають вимогам Федерального закону «Про
політичні партії» 2001 р. № 95-ФЗ 1 , повноцінно подані в Інтернеті. Однак 30,7% респондентів
Саратовської області, як показало інтернет-опитування, віртуальних ресурсів російських партійних
організацій не бачили (або не пам'ятають), близько 50% респондентів реального опитування також
не мають уявлення про наявність у партій інтернет-ресурсів 2 . Політична активність невисока, бо
заздалегідь відомий результат діалогової взаємодії між представниками суспільних груп і політикоінституційних структур на користь реалізації плану останніх без урахування пропозицій та ініціатив
перших. Іншими словами, в інтерактивному спілкуванні потрібно враховувати мотиваційний
компонент, стимулюючий суб'єктів до взаємодії 3 .

1 Федеральный закон № 95-Ф3 «О политических партиях», ст. 26, гл. V (2001) (Государственная Дума
Федерального Собрания Российской Федерации). Официальный сайт Государственной Думы.
<http://www.duma.gov.ru/> (2014, грудень, 24).
2 Головин, Ю.А., Щенников, М.А. (2009). Современные информационные технологии как способ
политического взаимодействия. Конфликтология, 2, 54.
3 Короткова, Н.В. (2000). Г.Д. Лассуэлл. Методология исследования проблем политики. Политическая
наука, 4, 162.
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Отже, діалогова взаємодія між учасниками політичного процесу на основі інтерактивності має
бути націлена на максимальну реалізацію суспільного капіталу з оптимізації прийняття політичних
рішень у нестабільній обстановці. За таких умов держава повинна регулювати процеси розвитку та
благоустрою соціального простору, розробляючи та впроваджуючи відповідні стратегії,
впорядковуючи соціальні інтеракції та комунікації. Даний тренд політики дозволить формувати
інституційне середовище на основі високоефективної взаємодії, з урахуванням інтересів, потреб і
цінностей найбільш активних представників громадських сил. Однак небезпека популізму, який
може супроводжувати такого роду інтеракції, полягає в тому, що політичні лідери, які зробили
наголос на свідомо нездійсненних обіцянках, стають їх заручниками. А факти їх коригування
можуть розглядатися електоратом як зрада 1 . Тому важливо реалістично будувати політичні
програми, і якщо вони містять непопулярні заходи правового характеру, викликані модернізацією
суспільства, варто хоча б схематично експлікувати перспективу їх реалізації. Дана інформативна
складова політики дозволить забезпечити дифузну легітимність політико-організаційним
структурам і їх лідерам.
Разом із тим інституційне середовище в перехідних режимах формує відносини, що мають
суперечливий характер, ураховуючи невідповідності формальних та неформальних регулятивів.
Проявом цієї суперечливості є подвійні стандарти, яких змушені дотримуватися політичні актори,
щоб не порушувати інверсію, яка склалася в системі взаємодії між політико-організаційними
структурами вищого, середнього і нижнього рівнів. Адже політична модернізація як мета, з одного
боку, і наміри до спадковості в передачі влади – з іншого, породжують нестабільність, яка може
бути компенсована встановленням демократичних норм, правил і процедур в інституті виборів.
Якраз на завершальній фазі виходу з нестабільності варто повторно діагностувати
легітимність інституційних структур та їх лідерів. Це той зворотний зв’язок, що сигналізує,
наскільки змінилося інституційне середовище внаслідок конкретних дій політико-інституційних
структур і лідерів. Для підвищення достовірності результатів дослідження, поряд із
запропонованими методами, слід застосувати додаткові. Наприклад, у вільному доступі можна
простежити динаміку показників управління на основі баз даних, таких як звіт даних щодо якості
політичного управління в Україні за період 1996–2013 рр. 2 В їх числі слід назвати «Огляд
глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму», «База даних Сінгранеллі
Річардсона з прав людини» – про масштаби політичного терору, «Міжнародна служба
попередження політичних ризиків в країнах», «Щорічник інституту управління та розвитку за
світової конкурентоспроможності», «світовий проект юстиції», «американський Фонд Миру» 3 та ін.
Безперечно, ці дані в сумі з оновленими показниками легітимності характеризуватимуть, наскільки
вдалося діючій владі в рамках політико-правових методів повернути суспільству стабільність і
довіру.
Причому в разі невдалого процесу легітимації дослідникові належить з’ясувати, що саме
заважає електоратові надати більшу довіру інституційним структурам. Це може бути недосконалість
самого інституту, втіленого в конкретних структурах влади, внаслідок чого вони діють неефективно.
Якщо йдеться про персоніфікований рівень недовіри, то, з нашої точки зору, політичному лідерові
залишається вкрай обмежений час на повернення колишнього статусу достатньої легітимності. Його
дії повинні бути настільки екстраординарними і транспарантними, щоб на нього не тільки дивились
і слухали, а й бачили і розуміли.
Висновки
Таким чином, у політико-правовому контексті праксеологічні засади управління
нестабільністю соціального середовища в умовах перехідних політичних режимів становлять собою
систему управлінських рішень і дій, спрямованих на якісну діагностику з виявлення ступеня
нестабільності, а також її причин. Крім того, ефективність управління нестабільністю залежить від
співвідношення різноманітності елементів системи політико-організаційних структур і суспільства.

1 Побочий, И. (2014). Соотношение политического популизма и ненасильственной борьбы. European
Political and law discourse, 1, 4, 82.
2 Worldwide Governance Indicators. 2014. The World Bank Group.
<http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports> (2014, грудень, 24).
3 Украина заняла 113-е место в рейтинге стабильности стран. Грудень 2014. Новостной портал
youngukraine.net. <http://youngukraine.net/> (2014, грудень, 28).
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Причому для підтримки стабільності різноманітність першої повинна переважати над
різноманітністю другого. Такого стану можна досягти двома шляхами.
Перший – полягає в правовому забезпеченні розширення суб'єктності політичного управління
за рахунок передачі частини важливих політико-правових функцій в місцеві інституційні структури,
забезпечені відповідними ресурсами.
Другий шлях – спрощення самого суспільства, наприклад за рахунок обмеження кількості
політичних партій. Разом із тим цей захід консолідує суспільство і відкриває шлях до інноваційного
розвитку та демократії за умов вільної конкуренції між суб’єктами політичного процесу.
У той самий час успішність виходу з нестабільного стану визначається вмінням політичної
еліти маневрувати, нейтралізуючи радикалізм громадських рухів, враховуючи їх пропозиції
конструктивної спрямованості. З цією метою слід активно використовувати інтерактивне
спілкування, що має найбільші перспективи внаслідок доступності та поширення горизонтальних
зв'язків, які охоплюють все різноманіття суспільства. Проте слід пам'ятати про популістські заяви
лідерів. Вони здатні тільки тимчасово зняти гостроту ситуації і таять загрозу ще більшої
дестабілізації обстановки.
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STATE FORMATION PROCESS: SPECIFICITY OF
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL
APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE
CONCEPT
The article presents an analysis of both classical and modern theoretical and methodological
approaches to the interpretation of the state nature and origin having a claim on the status of a
scientific paradigm as they relate to understanding and explaining the state formation process in
the modern political field. In order to study the contemporary political practice of new states
formation the author proposes considering not the state as it is within the traditional political
theory of the institutional approach but the state formation process as a dynamic characteristic
of the society political system.
Key words: state formation process, modern theoretical and methodological approaches,
institutional approach, political system
Particular importance among the theoretical and methodological foundations of investigating political
phenomena and processes belongs to the scientific paradigm – a set of fundamental scientific statements,
views and terms – accepted and shared by the scientific community and bringing together most of its
members. It is the paradigm that ensures continuity of science and scientific creativity. One should agree
with well-known American political scientist S. Huntington stating that «for a thoughtful analysis of the
world situation and the effective influence on it one needs some kind of a simplified map of reality, some
theory, a model paradigm» 1 . According to Russian expert in geopolitics J. Volkov, «socio-political
paradigm provides a philosophical, value and regulatory framework for political socialization of the
subject, forms his or her personal parameters and characteristics, through which the process of perception in
individual and social consciousness of reality is exercised» 2 .
Traditionally, the state is considered within the institutional policy framework by political science,
i. e. as the main link of the society political system, the most important political institution, and a special
form of organization of political power in the society. Historically, political science developed two
approaches to the definition of the state:
– the supporters of the first definition consider the state to be a special kind of collectivity which
appeared for the common good and happy life. This tradition originated in ancient times and is associated
with the name of prominent Greek philosopher Aristotle who believed the state ro be a union and
association of free and equal citizens 3 . Considering the state as a political community dominated in political
science until the last quarter of the 16th century when there appeared the preconditions of the industrial
society and bourgeois revolutions;
– the supporters of the second definition present the state as a set of institutions of public authorities,
officials and bureaucracy. This interpretation was formed in the 16th century; its development is associated
with French scientist J. Bodin who in his «Six Books about the State» defines the phenomenon under the
study through the concept of «sovereignty» 4 .
Both approaches are consistent in considering the state as a political universal which comes into
being sooner or later in any community and defines, regulates and determines the course of social
development. In this regard, it is necessary to mention the Marxist approach which does not fit into any of
the above mentioned positions. Marxists recognize the state only in a class society, they consider it as a
1

Хантингтон, С. (2003). Столкновение цивилизаций. Москва: АСТ, 26.
Волков, Я.В. (2001). Современная геополитическая парадигма обеспечения национальной
безопасности. Безопасность Евразии, 7, 625-636.
3
Аристотель (1997). Политика. Афинская полития. Москва: Мысль.
4
Боден, Ж. (2001). Шесть книг о государстве (отрывки). Антология мировой философии. Возрождение.
Москва: Харвест.
2
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«machine for the oppression of one class by another» 1 and, as a variant of social development, predict the
transition to a stateless situation.
The emergence of the state as a social institution reflects the complexity of social life and
differentiation of economic, political, social and cultural interests and needs of individuals and social
groups making up the society. State formation is conditioned at a certain stage of social evolution by a
controversy between the loss of social consent and the preservation of the society members need to act in
concord. The advantages of the state in realization of common goals and interests are connected with the
fact that the state as a social institution has sufficient economic and other resources for making and
enforcement of policy decisions.
Modern political theory interprets the state as a product of social development which having emerged
at a certain stage of human society maturity turns into its main control system due to economic, social,
psychological and other laws. State-organized society acquires new opportunities for its existence:
development of productive forces, social relations, morals, spirituality, science, and international relations.
On the modern world political map there are many countries dating back more than a century, and
there are also countries political history of which began thousands years ago. This means that the state is a
historically developing phenomenon. The state, its goals and objectives, government structures and
functions are a kind of indicators of social development. Evolutionary changes in society result in changing
the views concerning the state; its role and purpose in public life are interpreted in accordance with the
history challenges. Modern views concerning the development of the state and state-building highlight the
quality of life and the position of the individual provided by the state. The main criteria for the state
evaluation in the modern world are respect for human rights and freedoms as well as favorable life
conditions.
The twentieth century political history saw an increase of the state role in the society. However, not
only in applied political disciplines but also in political theory there is some drift towards a narrow
pragmatic interpretation of the state in which it is presented both as a management body having a monopoly
in the use of violence and a set of tools for regulating social development. Thus, a popular West edition – a
textbook on Philosophy by P. Wolf – provides the following definition of the state: «The state is a group of
people who govern, make laws, regulate social processes and work out rules for social groups within certain
areas and certain borders» 2 .
According to Russian researchers R. Sokolova and V. Spiridonova, «the development of pragmatic
approaches identifying the state with the government function is promoted both by the increase of the
positivist methodology popularity with its rejection of value judgments and metaphysics and by the spread
of Marxist ideas about the state as a temporary, transitional condition of the society associated with the
stage of its class development. A significant role in disparagement of the state importance and restriction of
its function to form a society is played by radical versions of liberalism postulating the existence of a
«minimal state» and opposing interests of the state and civil society» 3 . However, in contrast to the above
mentioned trend, the political process urgently requires some grounds to determine the role of the state as
an organizational beginning of the human society civilization development. This task becomes more actual
in the modern political field facing transformation processes associated with the formation of new
independent states since the late 1980s. Taking into consideration everything mentioned above, we are not
afraid to define the state as a result of the society self-realisation.
Despite the variety of interpretations of the concept of «state» and essential differences between
them, they are united by the rational and instrumental perception of the state role in the society and its
definition as a mechanism of social order, a tool to establish and maintain public order and resolve social
conflicts.
The origin and state social purpose are interpreted even more ambiguous in political science than the
concept of «state», which is the reason of the variety of theories on the state origin and nature in the
political thought history. The most popular of them constituting the classics of political theory are familiar
to any student of the Political Science Faculty:
– theocratic theory considers the state as God's creation basing on the thesis that all power is given by
God;
1

Энгельс, Ф. (2014). Происхождение семьи, частной собственности и государства. Санкт-Петербург:
Лениздат.
2
Соколова, Р.И., Спиридонова, В.И. (2003). Государство в современном мире. Москва: ИФРАН, 19-20.
3
Соколова, Р.И., Спиридонова, В.И. (2003). Государство в современном мире. Москва: ИФРАН, 19-20.
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– patriarchal concept treats the state as a large family in which the relationships between the ruler and
his or her subjects are identical to the relationships between father and family members; and this family is
the result of uniting kins in tribes and tribes in communities and states;
– treaty theory explains the emergence of the state due to people's consent to transfer some of their
natural rights (freedom) to a special institution – thestate – in order to ensure other natural rights (especially
rights to live and have property);
– class theory holds that the state creates an economically dominant class, when the society is
differentiated into antagonistic classes as a result of social division of labor and the emergence of private
property;
– theory of violence presents the state as a result of the victory of the majority over the minority or
the victory of a more powerful tribe over a weaker one through a direct political action – an internal or
external conquest.
– organic theory of the state uses biological patterns and compares it with a body giving state
authorities the functions of physiological systems of living creatures.
For the time being, some of the suggested concepts belong to the past either partly (theocratic) or
fully (organic) and have no influence on the current considering the state, while others, though formulated
centuries or even millennia ago, still are in use today. At the same time, political science offers new, more
appropriate to our time, paradigms to interpret both the state and the process of state formation. An
interesting classification of modern approaches to define the state is proposed by Russian state researcher
B. Chirkin including in it theological, arithmetic (classical), legal, sociological and technical (information)cybernetic theories 1 :
– theological approach is presented in the views of Islamic fundamentalism supporters who believe
the state is created by Allah through His Messenger – Prophet Muhammad. From this perspective, the state
should be built and act like Caliphate; it is an emanation (incarnation) of Allah;
– supporters of the arithmetic approach consider the state as a sum of three items: power, territory
and population. This approach is typical of Western political scientists concerned with the international law.
However, it rather points to the conditions of the state existence (which is not possible without population
and outside the territory). As for power, it exists not only in the country but also in interpersonal
relationships, family, and numerous corporations;
– representatives of the legal approach consider the state primarily as a system of law relations, a
specific normative unity. They are right in that the state can act (and acts) as a legal entity, but this
approach does not reveal special qualities of the state as a governing system;
– sociological (political) approach to the definition of the state is the most widespread in modern
political thought but there is no unity of views among its supporters. This approach internal structure
includes Marxist approach and a variety of non-Marxist trends and schools. From the point of view of
Marxism, the state is an organ of a certain class dictatorship. Among the non-Marxist sociological schools
the most spread treatment is the one combining legal, economic and political features; it defines the state as
a legal personification of the nation (population); that is, the state is an official representative of the society
acting as an arbitrator between social strata, parties, public associations and even individuals;
– cybernetic approach was formed not long ago – in the 1960s. From the point of view of this
approach supporters, the state is an information system with direct and feedback links. Exercising the state
power is presented as a flow of information from the state to the society (direct link) and from the society to
the state (feedback).
It is clear that all the theories on the state origin and nature, without any exception, reveal some
causes of emergence and signs of the state as a phenomenon of sociogenesis; that is, they answer the
question why the state originated at all. Most researchers agree that the main reasons for the emergence of
such an institution of public life as a state is should include an appearance at a certain stage of social
evolution a necessity to:
– improve the governing of an increasingly complex society which is associated with economic
development, population growth, socio-economic differentiation of the society, and so on;
– organize major public works (construction of irrigation systems, roads, water supply, and so on);
– suppress the resistance of the oppressed (exploited) classes and social groups;
– maintain social and law order;
1

Чиркин, В.Е. (2005). Система государственного и муниципального управления. Москва: Юристъ, 76-83.
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– conduct defensive and aggressive wars 1 .
But still, none of the theories presented above, nor even they all together answer the question why
new states emerge. Moreover, those theories cannot explain why new states are formed in the modern
political area. Therefore, the question on the state origin remains controversial as political history, political
anthropology, ethnography and other social and humanitarian sciences introduce previously unknown facts
into scientific discourse till now which allows to have a fresh look at the causes and conditions of the state
formation process.
The source of the problem under consideration seems to be in the discourse on the state concept
traditionally based on the institutional approach according to which the state, like any other social
institution, is regarded as a form of arrangement of people joint life formed historically or established
purposefully, the existence of which is dictated by the necessity to meet the society basic needs either of a
whole entity or of its part. Naturally, this interpretation is connected with the systematic approach, but only
in the part of the state definition as an essential element of the institutional component of the society
political system. It is justified to a certain extent if we study nature, essence, features and purpose of the
state; but while determining the degree of the state influence on the history course this methodological
framework is not enough if we study preconditions, stages and results of emergence, formation and
development of the state (which in total makes up the state formation process).
The term «state formation» is used in literature rather seldom (traditionally, the phrase «the state
formation process» is used). Perhaps, this is due to the lack of research on the state formation as a political
process; and most of the studies focus on assessing the state formation as an event and consider the
emergence and development of specific states specific people have. Although, in our opinion, it is the use
of this very term that most fully characterizes the processes of origin, formation, development, functioning,
and decline of the state as a political institution.
However, it should be noted that the term «state formation» is slowly but surely gaining its own
place in the political theory. Thus, in December 2013, Simferopol (at that time an Ukrainian city) hosted the
International Scientific and Practical Conference «Problems of State Formation and Law Formation in the
Ukraine». There, Russian jurists A. Vasilev 2 and A. Popova 3 used the term «state formation» along with
other terms in their works. The author of this paper also supports the use of the term «state formation».
Introduction of the term the «state formation process» is, in our opinion, an attempt to give a deeper
philosophical meaning to the concept of «formation of states». This is due to the traditional connection of
this concept with the early period of human history when there was a transition from savagery and
barbarism to civilization, from the primitiveness to the state organization of the slave or feudal system. This
new lexical form allows to consider the processes of emergence, formation and development of the state to
be extended within time and realize that the formation of the state – a complex social mechanism designed
to arrange and regulate social relations – is not a one-time act but actions associated not only with a change
in the organizational forms of people's living together but also with their development, i. e. with the
transition to a qualitatively new stage in accordance with the challenges of a certain historical period. In
other words, comprehension of the state development process, its forms, its socially significant qualities
and functions as a process of the state formation allows to consider the state within time and space, in a
retrospective and prospective development, in comparative terms, and so on, which gives the researcher
new methodological possibilities.
As a lexical unit, the word combination «state formation» includes two bases – «state» and
«formation», i. e. it denotes an action and a chain of events connected with the state formation. In our
opinion, to investigate the problem it is necessary not to start with the state as a political institution but with
the process as a dynamic characteristic of the society political system.
Political sphere is primarily a process of interaction between its actors: the state institution, public
organizations parties, elites, leaders and citizens; the political system cannot function outside their activity.
At the same time, the political system is characterized by the variety of types, forms and kinds of political
processes determining the political development direction vector.
According to famous Russian political scientist R. Mukhayev, «the category of «political process» is
one of those universals which are most widely used both in political science and in mass consciousness.
1

Лазарев, В.В. (2001). Общая теория права и государства. Москва: Юристъ, 34.
Васильев, А.В. (2004). Законодательство и правовая система дореволюционной России. СанктПетербург: Питер.
3
Попова, А.В. (2008). Теория государства и права. Санкт-Петербург: Питер.
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The purpose of this category is its ability to reflect the dynamic aspects of policy and express the political
system variability» 1 .
Modern political practice is characterized by complex and contradictory processes conditioned by the
emergence of a qualitatively new world system and order. According to Russian political scientist
T. Karadge, «multidirectional time streams of different cultures forced to interact actively in the global
space increase the turbulence of political processes in social systems on the one hand and make their
modeling possible according to certain patterns defined from the outside on the other hand. The world
political space turns into a «chessboard» or a «ground for games» where players perform taking into
consideration their own interests» 2 . This interpretation can be fully attributed to the definition of the state
formation process as a systemic element of the modern world political development.
The state formation process has two sides – the initial and the derivative state emergence:
– the former is a gradual aging of the state as a special public institution representing the social life
arrangement as a result of the human society evolution;
– the latter is an establishing of a new state in the state-organized society as a result of a fundamental
secession from the parent state which is often accompanied by a revolutionary process radically altering the
state nature and form.
The multi-factor approach to the initial state emergence dominates in modern political science. The
state formation process is considered as the one conditioned by socio-economic, political, demographic,
psychological, anthropological and other factors.
The derivative state emergence is conditioned by other processes; new states are established as the
result of organizational changes:
– elimination of the former state due to a revolution or a coup d'etat;
– forming a federal (union) state by a few states;
– break down of a federal (union) state;
– peaceful or war secession of some territory from the parent state and declaration of an independent
state within this territory;
– establishing new states in the place of colonies which achieved independence from the parent
country.
It is not difficult to notice that all these processes take place in the political history of the 20th
century and go on in the 21st century. So, it is safe to say that the development of the state formation
process (i. e. a derivative emergence of new states) appears to be a quality (specific) characteristic of the
current social development stage. Therefore, it is not by chance that in the second half of the 20th century,
the interest to such a seemingly trivial issue as the state formation increased significantly and in the result
there developed modern paradigms determining new approaches to the comprehension of both the state and
the state formation process.
In today's world, there is an increasing trend to appearing the contradictions between the declared
democratic principles, the importance of public opinion and the practice to use sophisticated manipulative
technologies shaping the political space in accordance with the interests of certain political powers.
Therefore, the estimates of the new states emergence on the world political map are very ambiguous; they
reflect both political and geopolitical interests not only of these countries but also of other players within
the geopolitical space: the development of some states is supported by the international community while
the establishment of others it strongly opposed. Nowadays, the international community development is
going on in such a way that there are both objective preconditions and causes to establish new states and
those ones artificially created under certain political conditions. In the modern world, these political
conditions along with socio-economic, ethnic, linguistic and religious problems are the catalysts of the state
formation processes in different regions of the world.
A distinctive feature of the political history current stage is increasing the number of different kinds
of risks - technological, environmental, social, and so on. The political risks are of particular importance as
their effects have a significant impact on the whole social system functioning. According to the political
practice of the late 20th and the early 21st centuries, formation of the new independent states on the world
political map is directly connected to the degree of political risks both in certain regions and on a global

1
2

Мухаев, Р.Т. (2005). Теория политики. Москва: Юнити-Дана, 295.
Карадже, Т.В. (2007). Политическая философия. Москва: Мысль, 403.
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scale. Therefore, in our opinion, a detailed analysis of the state formation processes gets a status of not only
an actual scientific problem but also of an urge practical problem of social development.
The state, therefore, is a historically developing socio-economic, political and moral phenomenon
and a result of the society objective development 1 . Basing on this definition, we can make a conclusion on a
deterministic relationship between the society development in general and the state formation process that
characterizes the society organizational beginning. The historical development experience proves that the
reasons for the origin of the society and state is a totality of laws giving rise to individual and social life of a
person. The main task is not to deny the diversity of scientific approaches to the subject of study but to be
able to integrate their objective conclusions into an overall theory to explain the phenomenon essence using
not only one point of view but the diversity of its manifestations in the real world. The events associated
with the origin, formation and development of the new states between the late 20th and the early 21st
centuries clearly indicate the necessity to develop common criteria for the recognition (or non-recognition)
of the new states; mechanisms giving them international legal subjectivity for the period to settle the
problem of recognition; and a special order to include such countries into the international and regional
security system which might help to avoid bloody civil and international local conflicts.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ:
ТРАНЗИТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД
The concept and content of political regime were clarified. The peculiarities of transformation
processes were detected. The basic theoretical and methodological foundations of research on
the transition of political regimes were analyzed. The transitology essence as specific
explanatory research schemes of transition societies was revealed. The basic transitional
paradigms and stages of transformational changes were analyzed. The features the
transformation of political regimes in the former Soviet Union were detected. The “non‐classical
paradigm of transitology” essence was revealed. The type of political regime and peculiarities of
transformational changes in Ukraine were found.
Key words: political regime, transitology, transition period, transitional paradigms, “classical
transitology paradigm”, “non‐classical transitology paradigm”, hybrid political regime.
Питання дослідження трансформації політичних режимів посідає чільне місце в
політологічній науці. Існує велика кількість теорій, які досліджують дане явище і пояснюють його
неоднозначність. Але варто зауважити, що жодна з них не є ідеальною, будь-яка з тих теорій має
велику кількість переваг та недоліків.
Трансформація – це радикальна та відносно швидка зміна політичної природи та типу
суспільства. Таке визначення трансформації в широкому значенні, яке розкриває процес зміни цілої
системи суспільства. Трансформація може відбуватися як у напрями переходу від тоталітаризму та
авторитаризму до демократії, так і у зворотному напрямі.
Перші спроби пояснення суті транзиту належать С. Ліпсету, Г. Алмонду та С. Вербі, які є
представниками теорії модернізації, яка згодом розвинулася у структурний (функціональний)
підхід. Згідно з цим підходом можливість переходу певної країни до демократії корелюється з
наявністю в ній тих чи інших об’єктивних передумов.
На основі критики модернізації в 1970-х роках виникла теорія транзитології, представниками
якої є: Д. Растоу (“Перехід до демократії: спроба динамічної моделі”), А. Пшеворський (“Переходи
до демократії”), С. Хантінгтон (“Три хвилі демократизації”), Ф. Шміттер, Г. О’Доннел, Х. Лінц та ін.
На основі спільних зусиль науковці виробили єдину парадигму транзитології, яка демонструвала
процес переходу через призму поетапної зміни політичного режиму – “класична парадигма
транзитології”.
Зміна політичної карти світу наприкінці XX століття та утворення нових незалежних держав
відображає недоцільність використання класичного підходу до всіх країн, що перебувають у стані
транзиту. Відповідно на основі таких характеристик виникає “некласична парадигма транзитології”
(А. Браун, М. Бернхардт, М. Макфол, Ф. Редер, Х. Балзер, В. Гельман та ін.).
Серед українських науковців важливий внесок у дослідження перехідних суспільств, зокрема
України, зробили: О. Долженков, А. Колодій, Є. Борінштейн, С. Давимука, І. Воронов та ін. Всі ці
науковці намагалися розкрити та пояснити суть та особливості процесу зміни політичного режиму в
Україні на основі сукупності об’єктивних та суб’єктивних передумов, вияснити переваги, недоліки
та доцільність застосування транзитологічних парадигм щодо таких країн, як наша, спрогнозувати
перспективи зміни політичного режиму та розробити низку рекомендацій щодо подальшого
розвитку суспільства.
Мета статті полягає в обґрунтуванні концептуальних засад дослідження трансформації
політичного режиму в Україні. Для реалізації мети потрібно вирішити такі завдання:
– з’ясувати зміст та поняття політичного режиму;
– виявити особливості трансформаційних процесів;
– розкрити суть транзитології як специфічної пояснювальної схеми дослідження перехідних
суспільств;
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– проаналізувати основні транзитологічні парадигми;
– з’ясувати тип політичного режиму та особливості трансформаційних перетворень в Україні.
Автори трактують поняття політичного режиму по-різному. Так, у праці “Політичні режими
сучасності та перехід до демократії” вони дають таке визначення політичного режиму: “Політичний
режим – це спосіб функціонування державної влади, певна система методів і прийомів її здійснення,
що має такі якісні характеристики, як ставлення державної влади до правових підстав своєї
діяльності; принципи її взаємовідносин з громадянським суспільством; правовий статус особистості;
можливості для реалізації людських прав і політичних свобод у суспільстві” 1 .
Б. Кухта трактує політичний режим як спосіб реалізації, регулювання здійснення політичної
влади, притаманний певному конкретному суспільству, його політичній організації – державі.
“Політичний режим визначає тип взаємовідносин центральних інститутів влади, тих чи інших
владних гілок з іншими рівнями центрів влади, – стверджує автор, – а також системні цінності,
спосіб та основні параметри суспільно-політичного життя, певною мірою детермінує
характеристику соціально-економічної моделі суспільства” 2 .
Поняття “політичний режим” включає основні критерії: характер та міру здійснення влади;
механізм формування влади; взаємовідносини суспільства та влади; роль та значення недержавних і
неполітичних організацій та структур; характер існуючих у суспільстві заборон; роль ідеології в
житті суспільства; характер політичного лідерства; співвідношення прав та свобод громадян;
становище засобів масової інформації; роль політичних партій; типи політичної поведінки;
співвідношення між законодавчою та виконавчою властями; роль і значення органів примусу.
Вищеназвані ознаки служать критеріями для виділення різних типів політичних режимів.
Спектр політичних режимів сучасного світу розкривається в таких поняттях, як демократія,
авторитаризм і тоталітаризм. При визначенні сутності режиму акцент робиться на протиставленні
держави, з одного боку, і громадянського суспільства – з іншого. Характер взаємовідносин
визначається силою або слабкістю громадянського суспільства. В умовах демократії суспільство має
важелі впливу на владу включно до заміни на чергових виборах. У недемократичних режимах
держава контролює і регламентує громадянське суспільство повністю (тоталітаризм) або частково
(авторитаризм).
Типологізувати таку багатопланову категорію, як політичний режим, можна за різними
критеріями. Найбільш універсальним, що відповідає тенденціям сучасної доби, є його поділ на
демократичний, авторитарний та тоталітарний.
Для розуміння основних етапів зародження та розвитку транзитології звернемось до
періодизації, яку запропонувала російська дослідниця Н. Борисова. Транзитологія як напрям
політичної науки, за словами авторки, пройшла чотири етапи:
1. Дотранзитологічний (перша половина 1970-х років).
2. Період утвердження транзитологічної парадигми (друга половина 1970-х – середина
1980-х років).
3. Період тестування теорії демократичного транзиту (кінець 1980-х – середина 1990-х
років).
4. Період, пов’язаний із намаганнями застосування транзитологічної парадигми для
пояснення трансформації політичних режимів на пострадянському просторі та активної її
апробації дослідниками з цих країн (із середини 1990-х років – до теперішнього часу) 3 .
Для першого, дотранзитологічного, етапу характерним є домінування теорії модернізації, яка
згодом розвинулася у структурний (функціональний) підхід до розуміння суспільно-політичних
трансформацій. Представники цієї теорії (С. Ліпсет, Г. Алмонд, С. Верба) намагалися довести, що
суспільно-економічний розвиток спричиняє розвиток політичний, під яким розуміли
демократизацію авторитарних та тоталітарних режимів. Згідно з цим підходом можливість переходу
певної країни до демократії корелюється з наявністю в ній тих чи інших об’єктивних передумов.
Звідси випливає основний недолік цього підходу: подібний детермінізм ставить під сумнів, а

1

Давимука, С., Колодій, А., Кужелюк, Ю., Харченко, В. (1999). Політичні режими сучасності та
перехід до демократії. Львів, 72.
2
Кухта, Б. (2003). Політична наука. Словник: категорій, поняття і терміни. Львів: Кальварія, 374.
3
Борисова, Н. (2002). Институциональное измерение трансформации политических режимов. Москва:
Аспект-Пресс, 6–11.
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скоріше взагалі виключає можливість переходу до демократії тих країн, які не досягли певного
соціально-економічного та культурного рівня.
Саме на цьому аспекті зосереджують свою увагу представники теорії “залежного розвитку”,
яка виникла в Латинській Америці, чим саме і зумовлена її специфіка. Зокрема, її творці поділили
всі країни світу на чотири групи: центр; периферія центру; центр периферії; периферія периферії.
Особливість такого поділу полягає в тому, що найбільш розвинуті в економічному плані держави,
які належать до центру, експлуатують країни периферії, які в результаті опиняються в економічній
залежності від перших. У такий спосіб центральна ідея теорії “залежності” полягає в тому, що
країни третього світу (периферії) є всього-на-всього сировинною базою для країн центру, а тому
залежать від них, що не дає їм змоги розвиватися в економічному плані. Це, своєю чергою,
спричиняє те, що стандарти (у тому числі – встановлення консолідованої демократії), які визначені
найбільш економічно розвинутими країнами світу, ніколи не будуть реалізовані периферійними
країнами 1 .
За таких умов політична ситуація в країнах периферії є надзвичайно нестабільною – на зміну
авторитарним правителям приходять демократичні уряди, правління яких переривається
встановленням нових диктатур. Виходом з цієї ситуації, на думку Пребіша, є проведення широкої
демократизації, під якою він розуміє трансформацію всіх відносин “центр-периферія” та вихід
периферії на самостійний розвиток, що уможливить поєднати в країнах третього світу економічний
та політичний лібералізм 2 .
На початку 1970-х років саме в контексті критики теорії модернізації появляється
транзитологічна парадигма. Її виникнення слід розглядати як свого роду друге видання, оновлення
теорії модернізації з максимально можливим врахуванням усіх зазначених недоліків. Основним
елементом такого оновлення стала відмова від розгляду демократизації в контексті більш
глобального процесу, де вона була обумовлена модернізацією в економічній, соціальній, культурній
сферах, та її трактування як самодостатнього політичного феномена, який може виникнути та
відбуватися незалежно, наприклад, від характеру економічних відносин країн центру та периферії 3 .
Початок вивчення перехідних періодів, як напряму сучасних політичних досліджень, поклала
стаття Дантхарата Растоу “Перехід до демократії: спроба динамічної моделі”, опублікована навесні
1970 року в журналі “Comparative Politics” 4 .
Спираючись на логіку розвитку науки, задану в праці Томаса Куна “Структура наукових
революцій”, Растоу в центрі свого дослідження поставив наукову загадку: “Як країни переходять від
одного режиму до іншого і чому одні ліберальні демократії розпадаються (як, наприклад, Четверта
республіка у Франції), а інші продовжують стійко існувати”. Растоу відкинув уявлення про
обумовлений перехід до демократії в різні історичні періоди в різних країнах одними й тими самими
факторами. Показав на конкретних прикладах, що жоден із факторів ні окремо, ані в сукупності не
визначають наявності або відсутності демократії в тій чи іншій країні. На його думку, генезис
демократії не має просторової, часової або соціальної особливості 5 .
На заміну функціональному підходу, який описує механізм функціонування політичної
системи, Растоу запропонував названий ним генетичний. Генетичний підхід був покликаний
виявляти фактори, що впливають на перехід до демократії. Головним елементом динамічної моделі
переходу до демократії були названі виявлення компонентів генезису демократії, їх взаємозв’язок і
послідовність стадій переходу 6 .
У 1980–1990-х роках розробляється цілий блок моделей демократичного переходу, пов’язаних
з іменами А. Пшеворського, Ф. Шміттера, Г. О’Доннела, X. Лінца, С. Хантінгтона та ін. Стоячи на
позиціях аналітичного марксизму, А. Пшеворський у центр своєї концепції переходу до ринку і
1

Пшеворский, А. (1999). Демократия и рынок: Политические и экономические реформы в Восточной
Европе и Латинской Америке. Москва: РОССПЭН, 123.
2
Мощелков, Е. (1995). Переходные общественные процессы: вопросы для современного исследователя.
Политические науки, 5, 41–42.
3
Шипунов, Г. (2006). Особливості становлення транзитології як напряму політичної науки. Українська
національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 17, 123–129.
4
Растоу, Д. (1996). Переходы к демократии: попытка динамической модели. Полис, 5, 34–39.
5
Гельман, В. (1999). Трансформация в России: политический режим и демократическая оппозиция.
Москва: МОНФ, 98.
6
Растоу, Д. (1996). Переходы к демократии: попытка динамической модели. Полис, 5, 34–39.
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демократії ставить динаміку співвідношення соціальних сил, виділяючи на основі цього критерію
дві основні фази: лібералізацію і демократизацію. На першій фазі зміна співвідношення сил між
правлячим і опозиційним угрупованням, пов’язане з посиленням тиску “знизу” та розколом
“зверху”, може призвести до конфронтації, яка викличе репресії та посилення авторитаризму, або,
навпаки, послабить його “старі” політичні інститути. Друга фаза безпосередньої демократизації
пов’язана вже з певним просуванням реформаторів вперед і досягненням компромісу з помірними
силами правлячої еліти з приводу конституювання основних демократичних інститутів, можливість
якого відкривається при перевазі сил опозиції і підтримці їхніх дій “знизу”. Таким чином, швидкість
проходження фаз і вибір альтернативних шляхів переходу до демократії багато в чому обумовлені
розміщенням і співвідношенням сил основних політичних акторів.
Різні автори виділяють декілька моделей демократії, які розрізняються в залежності від
співвідношення сил між основними акторами. Принципово вони зводяться до трьох основних
варіантів:
– трансформація, за якої процес демократизації здійснюють попередні правлячі еліти;
– заміщення, за якого відбувається колапс авторитарного режиму і процес демократизації
здійснює опозиція, що прийшла до влади;
– змішаний варіант, за якого процес демократизації здійснюється в результаті спільної
діяльності еліти й опозиції 1 .
Ключовим фактором, що визначає характер переходу, є тип взаємодії між основними
акторами: при трансформації – між демократизаторами і прихильниками жорсткої лінії в рамках
режиму; при заміщенні – між правлячою групою й опозицією в цілому; при змішаному варіанті –
між демократизаторами в правлячій групі й помірковано-реформаторською частиною опозиції.
Пізніше ідеально типові моделі демократизації були доповнені, виділивши головними
параметрами переходу два: 1) провідні актори в процесі переходу (еліти або маси); 2) стратегія
акторів у процесі переходу (компромісні або силові).
Разом із тим автори неодноразово підкреслюють невизначеність перехідного періоду і
множинність альтернатив на кожному з етапів переходу.
Однією з найбільш складних і водночас дуже актуальних є проблема сприйняття
демократичних цінностей країнами колишнього СРСР (за винятком країн Балтії), тобто
“посткомуністичного”, чи, точніше, “пострадянського” транзиту. Цим країнам властиві деякі
особливі риси, які не лише обтяжують шлях переходу до демократії, а й дозволяють говорити про
суттєві особливості посткомуністичного переходу. Деякі дослідники щодо колишніх радянських
республік узагалі говорять про наявність “четвертої хвилі”, яка істотно відрізняється від попередніх
“вирів” (А. Браун, М. Бернхардт, М. Макфол, О. Фісун та ін.) 2 .
Альтернативний погляд на формування політичного режиму в пост-СРСР продемонстрував Ф.
Редер. Він стверджував, що в пост-СРСР узагалі немає сенсу говорити про перехід до демократії і на
зміну комуністичному правлінню в більшості пострадянських держав прийшов авторитаризм. Ф.
Редер виділив три ідеальні типи пострадянських авторитарних режимів:
1. автократія (владою керує вузьке коло політичної еліти);
2. олігархія (влада в руках чиновництва чи кланових груп, які діють не в рамках
інститутів);
3. ексклюзивні республіки (влада в руках однієї частини населення, коли інша частина
обмежена в правах) 3 .
У той самий час у країнах колишнього СРСР процес консолідації часто буває перерваний і не
завершений до кінця, створюючи симбіотичні види, які називаються іноді “демократичний
авторитаризм”, або “авторитарна демократія”. Багато в чому це пов’язано із соціокультурним
середовищем, у рамках якого здійснюється політичний перехід з “реакцією відторгнення”
демократичних цінностей і норм домінуючої політичної культури 4 .
1

Давимука, С., Колодій, А., Кужелюк, Ю., Харченко, В. (1999). Політичні режими сучасності та
перехід до демократії. Львів, 122.
2
Древаль Ю. (2008). До питання про теорію переходу від авторитаризму до демократії.
<http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdu/2008_2/doc/1/05.pdf>.
3
Бухарин, Н. (1995). Политическая трансформация в Восточной Европе. Социология и политология, 2,
59.
4
Васович, В. (1998). Переход к демократии в посткоммунистических странах. Социология и
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Низка дослідників політичних перетворень у посткомуністичних країнах запропонувала
взагалі відмовитися від уживання слів “демократія” або “авторитаризм” щодо гібридних режимів.
Так, за словами Х. Балзера, очевидним є той факт, що деякі з новосформованих політичних систем
чимось відрізняються як від демократії, так і від авторитаризму. Спільне для таких режимів –
настійливі твердження про “особливий шлях” нації та неоднозначна реакція на різноманітність, яка
супроводжує глобалізацію, – вони намагаються одночасно i підтримувати й обмежувати цю
різноманітність. Ці режими Х. Балзер визначає як “керований плюралізм” 1 .
“Класичну” парадигму транзиту піддав критиці російський дослідник В. Гельман, який
запропонував розглядати процеси трансформації політичних режимів на пострадянському просторі
в рамках альтернативної концепції – “переходу з відкритим фіналом”. У контексті цієї моделі
вчений розробив досить оригінальний методологічний підхід до концептуалізації гібридних
політичних режимів, що виникли в країнах колишнього СРСР. Так, за його словами, для вивчення
політичних режимів у пост-СРСР можна виділити як мінімум три точки на умовній шкалі
“авторитаризм-демократія”, одна з яких була б більш близькою до авторитаризму, iншa – до
ліберальної демократії, а третя – мала б проміжний характер. Для позначення цих точок Гельман
звертається до вже розроблених раніше моделей, які, на його думку, найбільш адекватно описують
елементи цих режимів: 1) модель “авторитарної ситуації” розробив X. Лінц; 2) модель гібридного
режиму – “делегативної демократії” – Г. О’Доннелл; 3) модель сконсолідованої демократії описав
Ф. Шміттер. Однак за аналогією з “авторитарною ситуацією”, на думку Гельмана, більш вдалим тут
є поняття “демократична ситуація”, що запропонували Д. Коллієр та С. Левіцкі 2 .
Концепція авторитарної ситуації, яку розробив X. Лінц на початку 70-х років, розглядається
як явище, що відрізняється від повністю інституціоналізованого та консолідованого авторитарного
режиму. Ця відмінність полягає в тому, що режим розвивається в рамках конституційних
(формальних демократичних) інститутів, але при цьому супроводжується виключенням з
політичного процесу окремих політиків та організацій, а також контролем над пресою. При цьому
проведення всезагальних виборів забезпечує електоральні механізми легітимації режиму. Режими
авторитарної ситуації не мають тимчасового або перехідного характеру, оскільки, як зауважує Лінц,
за відсутності політичних альтернатив успішні уряди можуть управляти суспільством та
економікою, поєднуючи адміністрування, маніпулювання, свавільні рішенні, продовжуючи
існування цієї ситуації та залишаючи політичний вакуум у майбутньому 3 .
До речі, до цієї категорії звертаються в контексті визначення політичного режиму Росії А.
Галкін та Ю. Красін. На їхню думку, “авторитарна ситуація” – це стан, за якого правлячі
угрупування, зберігаючи фасад конституційної легітимності, фактично узурпують владні функції.
Здійснюється це приховано, за лаштунками офіційного політичного процесу, значною мірою
непомітно для громадськості. Часом виникають прізвища осіб, які хоч і не були обрані або
конституційно призначені на ключові посади, проте здатні впливати на найважливіші державні
рішення. Іноді також з’являються чутки про торг та конфлікти між неформальними політичними
угрупованнями на різних рівнях. У нормах та процедурах ззовні нічого не змінюється, насправді ж
відбувається блокування функціонування демократичних каналів здійснення влади та контролю за
нею. Центр тяжіння виконання владних функцій зміщується у сферу взаємовідносин вузьких груп
осіб, які створюють структуру авторитарної влади 4 .
Отже, політичний режим є явище багатогранне і неоднозначне, його дослідженню приділено
багато уваги як у зарубіжній політології, так і вітчизняній. Розглянувши особливості “некласичної”
парадигми транзитології, ми можемо обґрунтувати доцільність її застосування для України. Поперше, вона відображає і пояснює основні нюанси та закономірності транзиту політичного режиму
на пострадянському просторі. По-друге, пояснює специфіку феномена “гібридних політичних
режимів” та основні індикатори, які дозволяють виявити належність того чи іншого режиму до
политология, 2, 33.
Балзер, Х. (2004). Управляемый плюрализм: формирующийся режим В.Путина. Общественные науки и
Современность, 2, 46–59.
2
Гельман, В. (1999). Трансформация в России: политический режим и демократическая оппозиция.
Москва: МОНФ, 67 – 81.
3
Гельман, В., Риженков, С. (2000). Россия регионов: трансформация политических режимов. Москва:
Весь Мир, 176 – 193.
4
Галкин, А., Красин, Ю. (1995). Фельдфебеля в Вольтеры? Свободная мысль, 9, 3–19.
1

155

ISSN 2336‐5439

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

певного типу гібридних режимів. По-третє, дозволяє розглядати трансформацію політичного
режиму на кожній із стадій перетворення і не має наперед визначеного фіналу транзиту.
Враховуючи особливості всіх процесів, що відбуваються в Українській державі протягом
років незалежності, варто зазначити, що гібридний тип політичного режиму може змінитися на
демократичний лише на основі радикальних демократичних перетворень. Для таких перетворень
потрібно відповідне підґрунтя, зокрема: тісна співпраця і взаємодія між гілками влади, чіткий
розподіл повноважень і функцій органів державної влади та законодавче їх закріплення, збільшення
ваги суддів, невтручання інститутів у діяльність один одного, надання прав опозиційним структура,
врівноваження їхньої діяльності, підвищення рівня політичної культури політиків і суспільства в
цілому, незалежність і об’єктивність ЗМІ.
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BIFURCATION OF THE GLOBALIZATION`S
MANIFESTATION ON POLITICAL ONTOS
In the present article the socio‐philosophical analysis of political phenomena in the context of
globalized society was carried out. Political Ontos is considered as a central category, its
definition is suggested and its essential characteristics are described. Political Ontos is
understood today as a complex dynamic system, capable of self‐organization and self‐balancing.
It was shown that the system reacts to any local political event and may at any time change its
overarching. Also it was suggested that the cause of the volatility of the modern geopolitical
space are manifestations of bifurcational trends that permeate the entire system. These trends
are the result of incompetent and irresponsible political decisions as well as the mixed impact of
globalization on different socio‐cultural environments.
Key words: political, political ontos, bifurcationality, globalized society.
Political Ontos is an ambiguous phenomenon, so it can be interpreted in different ways. Its nature can
be explained only by understanding an in-depth substance of ontological and identification of a true
purpose of a man as a special intellectual component of being as such and as a creator of not only a
functioning model of political environment but also a variety of other alternative models of political life. It
is a man who is endowed with a unique and creative self that allows him to design any artificial "microenvironment" in usual (or sometimes unusual) natural habitats.
In modern philosophical literature, one of the most completed one is the position of Heidegger on the
definition of the essence of being. Ontical is presented by him as a kind of phenomenon, referring to the
order of things (as opposed to the ontological - belonging to the order of being). If things in existence
(Seiendes) belong to the subject-sensual world, being (Sein) is a condition of possibility of existence, the
ultimate semantic possibility of any questioning. A special place in a number of things takes Dasein, the
being of a human. Dasein, according to Heidegger, is such being where "it is a matter of being itself," it is a
"place" where the question may be raised about the meaning of life. Dasein is characterized in "Being and
Time" as "the closest ontically" but "ontologically the farthest." Thus, ontical includes all manifestations of
this diversity of subject-sensory world that are empirically knowable to a man that was formed in the past
i.e. it has begun to exist in time and space, and it was preserved in the form that we now observe. It
continues to be formed in the present and we, at the same time, accumulate new knowledge and experience.
And, in all probability, it will exist in the future, realizing the enormous potential of all the alternatives of
possible developments.
For avoidance of any doubt, things in existence is this diversity that is the same as being. Being and
things in existence are different similarly to the differences between true and truth, real and reality. As what
is true, is extremely a lot, but the true being in this "extremely a lot" is the same. The real is diverse, but it is
a same reality. Being is what it is, it is not the same as datum, because it covers not-datum as well 1 .
Heidegger argues that things in existence can be determined in its being at the same time without an explicit
concept of meaning of being 2 .
Heidegger showed that time, in the sense of "being in time" is the criterion for the division of the
existential regions 3 . However, the "temporary" can not even then only mean "being in time." And the "nontemporal" and "supertemporal" in terms of their being is "temporary" too 4 .
Thus, it is a man who is slowly opening new facets of beingness and who is demonstrating in practice
their increasingly bold cognitive intentions, able to convert non-datum (information, ideas) and put it in the
plane of the datum ("objectify" these ideas, decipher the codes). However, a man realizes that his
intellectual and creative nature enables him to single-handedly manage things, affect the development of a
1
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3
Хайдеггер, М. (2003). Бытие и время. Харьков: Фолио, 34.
4
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holistic society, despite the fact that it is a super-complex system that in turn tends to self-development,
self-equilibrium, self-improvement.
An idea of management as such is central to considering most natural, social and spiritual factors,
because it explains the mechanism of their interaction, operation, formation and even appeals to the source
i.e. some special conditions that made beingness possible in space in time. Historically, it has gradually
transformed into a theory of government and contributed to the emergence of new theories of postmodern
society. Today it is regarded as a fundamental principle that determines patterns of development of a
holistic being, society and other complex systems, including genetic programs.
Modern realities of life are rather ambiguous, because a bifurcation trend appears in a globalized
society. In an ever changing world, the worldviews are reviewed, as well as new criteria of everyday life are
introduced. In fact, the global consciousness appears and politics become a basis of everyday life. Due to
the irreversibility of the process of transition of the old political system to a new state symmetry, a holistic
geopolitical space is broken. Thus, a model of the state of various countries and even continents is radically
rearranged being characterized by the changing forms and methods of governance and more effective use
advanced tools of political power, as well as creating new political institutions.
Political and social is perceived today as virtually inseparable unity, although architectonics of each
of these measurements is extremely complex because it has topological properties. Their space-time metrics
sometimes coincide, and sometimes do not. It is not always one or the other aspect of social or spiritual life
that relates to the political realities, but very often the policy that affects the society as a whole.
Political is a variety of all pertaining thereto things (datum and not-datum), it significantly affects the
integrity of the political configuration of ontos, it defines the principles of life policies. If we assume that a
person cannot be a "political creature" or "political animal," as Aristotle called it, then society cannot be
"politically the society", as it brings together all the individuals. Each of them shows his or her individual
will in the evaluation and treatment of any events, including political ones.
It was always been difficult for a man to separate private and public; his motives, intentions,
attitudes, aspirations, goals have always depended on a variety of factors - the depth of accumulated
knowledge, level of education, mental features of individual cultural codes, ideological affiliation, etc. Of
course, these abilities and qualities are manifested in individuals asymmetrically. While acting, individuals
always take into account their personal interests, or the interests of a family, or the interests of a state, etc.,
all of which are related to the personal interests. Thus, each individual forms an individual ontos and
personal meaning of life, that, in Heidegger's sense of the word, "ontically closest" but "ontologically most
distant" relative to the true being, and such individual ontos and individual meaning are numerous. They are
layered on top of each other, forming a variety of interpersonal, intercultural, inter-civilization and intersectoral, inter-party, inter-governmental links and relationships.
Communication processes that occur in the social environment because of the interaction or
antagonism of individual subjectivities become more complex and have a pronounced nonlinear character.
It turns out that each individual subjectivity is mysterious and unpredictable. Each of them creates a special
turbulent environment that is a different reality where the individual rights and laws act. Truly, only a
person is able to manage so many complex things and live in two worlds at the same time, namely, the one
where there is a transformation of their inner spiritual world and the other world of the external design
subject to the change by the individual, i.e. a society where engaging in communication with other people is
an important part of this world. Only he as a "political man" fully understands the sense of power over
himself and others, and is aware of its light and dark sides.
The establishment of a constructive political communication at the global level is an important and
complicated task that can not be solved immediately. Destructive tendencies, which have recently occurred
in the geopolitical space, due to a US or other worlds leaders` foreign policy in relation to competitors,
might not contribute to the creation of the special environment that would enable the different countries to
interact and enrich each other in terms of cultural, economic, scientific, technical, social, as well as some
time to coexist harmoniously balanced and as a complex whole. Modern philosophers E. Knyazev and S.
Kurdyumov, using the term "co-evolution" means by it not just a process of fitting parts to each other in the
formation of a complex whole, their mutual position of the resonance and synchronization of the pace of
development, but also as an inactivated cognition of the world by a man, being aware of synergies and
constructing subject and his environment. It is also an interactive connection between human organizations
and private individuals, a general partnership, partnership and solidarity, joint efforts in the construction
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and reconstruction of the world, and thus its own psyche. It also includes finding a universal affinity of
everything with everything and mysterious connection between past, present and future 1 .
Considering the phenomenon of social, E. Knyazeva and S. Kurdyumov emphasize that one of the
main internal systems of social development at the present time is a need to radically change a person`s life
in order to change a social life for better. After all, the man is an elementary unit of society who transforms
the social environment at the level of elements by changing the intrinsic properties of the environment, that
allows changing the set of possible ways of development of this environment, as well as contributing to the
attainment of the preferred future state of society as a complex system. This important setting has been
formulated and still is formulated exactly as an opposite one: it is necessary to change a society and social
conditions of life in it in order to change the person`s life 2 .
It should be noted that the accumulation of political knowledge throughout the history of mankind
was carried out through collective efforts of representatives of the political and intellectual elites of society.
Today, the collective consciousness is almost coherent to political. The establishment of such a complex
communication contributed to the formation of a new quality of collective consciousness, namely the
global consciousness. The modern global geopolitical world is so complex and unpredictable and
transgressive that almost everyone in one way or another, depending on their internal resources and
material resources, is about to join the politics or be involved in it, or actively oversee the course of
political events.
The global political world order is unstable and it is balancing on the acute fractures of historical
events, due to the deepening deliberate distortion of nodal facts of world history by many political players.
Responsible attitude to the historical truth for a long time contributed to the maintenance of its support
structure and maintained its relative stability. Today in all probabilities the splitting holistic space-time
historical continuum had taken place after which the past, present and future started to coexist as an
indissoluble unity. To my mind, the present for political ontos is more creative, rather than the past or the
future, because it is associated with daily activities that involve "real" creators of history. Political now
finds itself continually on the agenda of current political events and, at the same time, it fixes connections
between the past and the future. The present is the most important since it bears full responsibility to future
generations for the adoption of inefficient policies. It is in the present where something can be changed or
corrected. The present determines the quality of all subsequent political developments. Being in the present
time, one can dramatically change the direction of history; carry out one or the other of civilizational choice
that significantly affects the development of the global geopolitical system in the future. Thus, any event is
a potential point of bifurcation, capable of changing the entire world order. J.-P. Sartre whilst defining
moment noted that unlike in the past, that is, in-itself, the present is for-itself. What is its existence? There
antinomy inherent in the present. On the one hand, it is determined as being readily. The present is
something that opposed to the future, that has not yet come, and with the past, that had already gone 3 .
Even the "being" in the past, one can control the future, however, from the present. An ancestor that
preserved historical information can be translated into an extant "conductor". It should be emphasized that
this "frozen" in the past man always shows the same experience, but this experience will be invaluable both
for the present and for the future. We are talking about the critical importance of savings correct historical
memory, which should be taken into account when considering the current political events and the
responsibility of the historian ("conductor"), which should not take the facts in the hermeneutic sense of the
word and understand them every time a new way depending on the context of the historical time. The
practice showed that ignoring the historical truth leads to serious consequences.
According to E. Knyazeva and S. Kurdyumov, classical linear superposition principle is no longer
valid in the complex and nonlinear world in which we live: the sum of partial solutions is not a solution of
the equation here. The whole is not equal to the sum of its parts. Generally speaking, it is neither more nor
less than the sum of its parts. It is qualitatively different in comparison with the parts that are integrated into
1
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it. And, in addition, an emerging whole alters parts. Co-evolution of different systems is the transformation
of all subsystems through the mechanisms of establishing coherent communication and mutual coordination
of the parameters of their evolution. Nonlinear synthesis is an association of non-rigidly mounted, fixed
structures and structures with different "age" at different stages of development. This combination of
elements of "memory", notably is the "memory» of different depths." 1
The points of bifurcation can occur in each subjective locality, if there is a discrepancy,
inconsistency, tension, conflict. In the political life of society, constantly antagonizing majority and
minority exhibit polar opinions leading sometimes to the actions of protest. Artificial blurring of the notions
of the majority and minority breeds denial of any restrictions (in particular is essential for the regulation of
social relations) and leads to long-term unbalance within the existing integrated system. E. Knyazeva, S.
Kurdyumov also note that not only the order parameters determine the behavior of the individual elements
(the principle of subordination), but each element contributes to the definition of the order parameters as the
dynamic characteristics of the system, and in unstable states (near bifurcation or torque increasing), the
behavior of an individual element can become significant and determine the formation of a new collective
pattern of behavior. It is important to understand that becoming a whole due to the modification or
deformation of parts (because they belong to a different environment, where other rules of conduct are
applicable) and by changing the parts, the whole may awaken new and unusual, previously unseen
properties of any part or some parts may cause them to being 2 . Globalization is a kind of background of
modern geopolitics. If it is viewed as a project of the Western world that is designed to ensure unification of
the cultural values, "erase" the national borders and imposition of an alien way of life, globalization just
tends to dilute history, re-identify a person, attach it to ersatz–past by repeatedly rewriting it, and
«vaccinated» that person against the love to their land and the state.
According to K. Delokarov and F. Demidov, globalization is a complex and multidimensional
phenomenon than is interpreted in the works of those researchers who have focused on the geopolitical and
geostrategic aspects of modern civilization transformation 3 . They also emphasize that globalization in its
intention seeks to shape its own world that is non-linear and is described more fully in the language of
nonlinear dynamics; it is a process that is still in development and has not got a clear magnitudes 4 .
It can be concluded that the political as a variety of datum and even no-datum effective and
ineffective management ideas and tools of political power (that is still being improved over time), one way
or another, naturally seeks to establish coherent communication between the different political systems,
political ideologies, cultural codes, forms a common universal political culture. Opponents cooperate in the
event that they have common interests, common values and in case they are equal. However, spreading
dubious values of the crowds in rather violent way, in those environments that are not yet ready to change,
the globalization apologists of the Anglo-Saxon model take into account only the initial conditions, but do
not consider the consequences of such an expansionary policy.
I agree with the opinion of K. Delokarov and F. Demidov that while being an open, multidimensional phenomenon, globalization includes both the processes of the organization of the international
community on certain recipes of leading industrialized countries of modern civilization, and the processes
of self-organization of the international community, related to the needs of the efficient functioning of
modern civilization 5 .
1
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In their conclusions, the qouted above authors showed that if until recently the order in these
countries existed mainly due to the organization of the internal capacity of the latter (as demonstrated by the
advances in technology, science, economics), then eventually the possibility to maintain low entropy
largely exhausted at the expense of internal resources of the substances, energy and information. It is this
fact that makes these countries rush to spread to the whole world of neo-liberal values and open market.
Openness is theoretically necessary for all. But today it is most relevant to the industrialized countries of
the world, because they need an influx of "substance", energy and information from the outside to maintain
the achieved level of the order. Without a systematic, for example, use of energy and other resources of
other countries, "brain drain", the mainteinance of its degree of order may face the unsolvable problems
within this degree of order that could lead to an increase in entropy of the system 1 .
In turn, V. Vanyarho and V. Chkuareli ask a fair question: what is the structure of the world as a
result of acquiring the various streams of globalization? In their view, intra-cooperation in the global
economy has increased the role of supranational objective factors in the structural and restructuring
processes and actually undermined the once immutable principles such as sovereignty and national
development strategies. Therefore, many of the nation and the state fair in the processes of globalization 2 .
I agree with their opinion on what a sedentary structure of the world under the influence of the
historical process (and in the last decade - under the influence of "guiding center" in the form of
multinational companies) is transformed into a dynamic structure of self-organization of humanity, that is
built in every state 3 , so the process of globalization, accelerating processes of formation of cities,
contributes to a homogeneous sub-space, space-time continuum of self-organization. A large number of
people, built-in artificial information and spatio-temporal rhythms of megacities, experiencing
synchronization of processes of thinking in emotional perception of information and, as a result,
synchronization of processes of self-organization, responsible for the appearance of cells and all
physiological processes. As a result, at a certain length of time there is a single dynamic structure of
thought processes that manages self-organization of the dynamic structures of the processes of life support.
If this model is real, the excess number of megacities above the allowable limit may cause unpredictable
behavior problems can cause a clear threat to their development and even existence 4 .
V. Vanyarho, V. Chkuareli noticed that the solution to the problem of stability of a state belonging to
the dynamic structure of the global financial system or a problem of stability of the human body that is
"embedded" in the dynamic structure of the processes of self-organization of the metropolis, or a problem
of stability of any biological object located within alike objects, is associated with the problem of
investigating the properties of the whole in its parts 5 .
Of course, today's globalized society is in a non-equilibrium state, and it is subject to numerous
fluctuations for quite understandable reasons. Firstly, the entropic tendency arose because of inefficient
policies of the major industrialized countries in relation to the representatives of the other part of the world
that often geographically take a huge amount of space. The USA or other worls powers trying to preserve
the "commanding heights" and the status of a world leader, may infrige even allies who donate their
personal state interests. Thus, the political will of the stronger dominates the view of the weaker opponents.
Second, the global financial system is also designed to capitalize minority, it is based on their desire to
enrich themselves at the expense of others. Such a selective approach to the needs of people generates
numerous conflicts that are caused by imbalance in determining the price of the national currency and
1
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prices of currency flows of other states. Consequently, the gap between rich and poor countries only
widens. Such an expansionary economic policy negates the value of the lives of millions of people, leaving
them unable to develop, provide themselves with all the necessary goods, destroying the traditional family
model.
The political practice has shown that political Ontos in not characterized as a monocentric one.
Unipolar world led to an increase in entropy, a violation of the natural order of events. Military, ethnic,
religious and other conflicts that have arisen as a result were caused by rather artificial causes. Not only
each person is a separate world, but every country, culture, civilization, the state represents a whole range
of individual qualities, characteristics, traits, characteristics.
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“THE BLUE LABOURISM” AND “THE GOOD SOCIETY”
CONCEPT OF THE MODERN LABOURITES OR THE
ATTEMPT OF THE RELOADING “THE THIRD WAY”
CONCEPT
The new theoretical changes of the ideological laborite’s field were discovered in this article. The
modern social democracy in Europe with its approaches to the society classes, direct state
involvement into the economy, the social distribution of resources, and common labor market,
essentially, exhausted themselves and try to build the new principles of the social welfare
considering significant changes in the capitalist relations those supply the new quality of life.
There is an uneasy task before the modern laborites, and especially before their new leader Ed
Miliband: to preserve the old electorate of the Labor Party and to enlarge the new one, while
distancing from traditional trade unions and maintaining the neutrality with the supporters of T.
Blair “The Blairists”, giving the own alternative of the development of the social democracy in
the country.
Key words: the electorate, the blairism, the third way, the blue laborism, labor market, social
democracy, ethical individualism, trade unions.
Today the dominance of the Labour Party in the trust degree from the side of the British electorate is
apparent. According to rough estimates for the 2014, there are 45% of electorates, who are ready to vote for
this party. This is 15% more than the Conservatives. In its campaign the Labor Party should focus on the
critics of the ruling coalition economic policy. However, the “New Laborites” are in a rather difficult
political situation now.
The party, in the political sense, is split into several pressure groups which, not much, not enough,
have a desire to see their henchmen at the helm of the party, without compromising with each other. The
financial affairs of the party are directed by the British trade unions, which are, in fact, the party sponsors,
who see the party in role of the “bourgeoisie punitive sword” and the working class voice.
For example, the amount of the cash injections in 2012 was £ 3.5 millions. «Unite» provided £ 900
thousands. «Unison» - £ 500 thousands, The National Union of public and municipal workers – £ 400
thousands. Wholesale workers and related professions trade unions – £ 340 thousands. 1 In the reminder, the
trade-unionism is the base of the conflict and protest against inequality. “The workers need a voice, and this
cannot be ignored” – Len McCluskey, the general secretary of trade union "Unite" has declared 2 .
Additionally, the new leader Ed Miliband has became the leader of the Labor Party as a protégé of trade
unions. Ed himself was born on the 24th of December 1969 in London in a family of well known Marxist
theorist Ralph Miliband and Marion Kozak, Jewish emigrant from Poland. He graduated from the Oxford
University (bachelor of philosophy, political science and economics) and the London School of Economics
(Master of Economics).
In 2005 he was elected to the House of Commons, and in 2007 he was appointed as the Minister of
the Government Secretariat. Since October 2008 till the 11th of May 2010 he held the post of the Minister of
Energy and Climate Change.
On the election of a new leader of the Labour Party, the 25th of September 2010, Ed Miliband
defeated his brother David; In the fourth round, Ed received 50.65% of the votes, and David got only
49.35% 3 .
1

Громогласова, Е.С. (2014). Лейбористы между электоральной стратегией и идеологией. Дилеммы
Британии поиск путей развития. Москва: Издательство «Весь Мир», 173.
2
Len McCluskey Lecture: The Labour movement and protest.
<http://www.unitetheunion.org/campaigning/events/lecturethelabourmovementandprotestaworkingclasspoliti
csforthe21stcentury/>.
3
Форум Лейбористской партии Великобритании открывается сегодня в Манчестере. <http://echo.msk.
163

ISSN 2336‐5439

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

The second group of the Laborites is headed by the former leader and the ex-Prime Minister Tony
Blair, who has repeatedly warned the party leadership from the temptation to express only the protests,
without having any progressive program. Blair considers that the idea that the response to the financial
crisis can be given only by the left approaches is erroneous. The contradiction between the left-wing and
the right-wing politics should remain in the past twentieth century. Being in the relative oblivion, in
difficult times, these contradictions revive into the forms of debates on the fiscal discipline, economical
growth stimulate measures, reforms of social security, immigration, the EU membership. Exactly at those
times the left and the right wing populism revive 1 . In such a situation, we cannot drift to the right in the
matters of immigration and EU membership and to the left in matters of taxation and state spending 2 . Ed
has got a difficult situation to remain the support of its patrons in a face of trade unions and the Blair’s
group, who think about the future movement of the party. Both of these groups are essentially important for
the parties, who are going to win the parliamentary elections in May of 2015.
But, according to Phill Wilson opinion, in the Ed Miliband’s mind the trade unionism wins, which by
all means should be encouraged and the members should receive the individual membership in the party. If
T. Blair was the reformer of the Labor Party in the twentieth century, then Ed is a reformer of this party in
the XXI century 3 .
Today the modern social democracy has faced a number of problems: this is a bundles of the
traditional electorate that does not look to the party trough the angle of class struggle and social justice; this
is the strengthening of the anti immigration mood among the “Native British” and, of course, the new
population attitude to the new quality of capitalist relations on the basis of a new life-quality.
The New Laborites have to react on all these challenges. Aside from the party members of the trade
union groups and the Tony Blair intellectuals, there’s a third group of intellectuals which, in principle,
demonstrate the new political quality of the party. This group is headed by the leader adviser D. Kruddas
and the fellow of the London University “Metropoliten” M. Glasman. They allow Miliband to distance as
from the “Blairists” as from the trade unions.
According to E. S. Hesin, after the parliamentary elections in 2010 the Laborites started to turn “their
faces to the Nation” downgraded the style of the “International rhetoric”, calling themselves the
representatives of the “blue Laborism” 4 . The development of the new style of the party rhetoric is often
attributed to M. Glasman.
The basic postulate of this definition became the thesis that “the laborism is a unique and a
paradoxical tradition that strengthens the freedom and the democracy, combining the faith and the
citizenship, the patriotism and the internationalism and is, in its best features, both the radical one and the
conservative one” 5 . It is noteworthy that the “Blue Laborites” consider themselves the followers of the
early “New Laborism” ideas.
Important, that during the election process for Parliament in 2010 “The New Laborites” “hunted” for
the voters in every possible way and, therefore, were ready to sacrifice the certain principles if it could lead
them to the victory. In particular, Blair has established the good relations with the mass media magnate
Rupert Murdoch, whose newspapers supported the Conservatives in the past (additionally, Murdoch has a
very successfully operating satellite television station «Sky TV») 6 .
ru/news/935521-echo.html>.
Blair T. Labour must search for answers and not merely aspire to be a repository for people’s anger. New
Statesman.
<www.newstatesman.com/politics/2013/04/labourrmusttsearchhanswerssanddnottmerelyyaspireebeerepositor
yy peoplessanger>.
2
Blair T. Labour must search for answers and not merely aspire to be a repository for people’s anger. New
Statesman.
<www.newstatesman.com/politics/2013/04/labourrmusttsearchhanswerssanddnottmerelyyaspireebeerepositor
yy peoplessanger>.
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Phil Wilson The Labour Party must have a relationship with trade unionists not just a trade union. The
Independent Saturday. <http://www.independent.co.uk/voices/comment/the-labour-party-must-have-arelationship-with-trade-unionists-not-just-a-trade-union-8706030.html>.
4
Хесин, Е.С. (2014). Экономические отношения: продвижение вперед. Дилеммы Британии поиск путей
развития. Москва: Издательство «Весь Мир», 357.
5
Glasman M. My Blue Labour Vision Can Defeat the Coalition. The Observer.
<http://www.guardian.co.uk/politics/2011/apr/24/blueelabourrmauu riceeglasman>.
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Ричард Саква Третий путь новых лейбористов. <http://www.whoiswho.ru/old_site/russian/
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That was the golden age for the public relations professionals, invited by the party. One of them was
Alastair Campbell, the chief spokesman of Blair, who put under the strict control the all information related
to the prime minister. Blair consulted with him regarding the adoption of certain decisions and regarding
his every performance, while the head of the administration Jonathan Powell kept under the control the
Blair’s office. Exactly the powerful influence of those who shape the image of the party in the eyes of the
public, prompted many people to blame “The New Laborites” in that they care more about exterior style of
government than on solving problems in fact.
As head of government, Blair considerably strengthened the personal prime office and the group of
prime counselors, including the leading scientists from the London School of Economics and Political
Science, among them there was the well known author of the book “The Third Way” (1998) Anthony
Giddens. Assessing Blair made changes in the structure and composition of the decision-making senior.
“The Economist” wrote on the 17th of August 1999 and on the 21st of August 1999, that Blair has made a
kind of “cultural revolution”, in the result of which “the new ruling elite” has been formed, which
overshadowed the one that was making the weather within the previous governments 1 .
Thus, the New Labor “third way” associated then with the idea of market socialism that former
Yugoslavia experimented in its self-enterprises. Whatever it was, but the fundamental importance was in
the fact that the policy, based on the class approach to such the traditional concepts as left-wing or rightwing was no longer appropriate to the social reality of the consumer society. Blair strongly rejected the
policy, based on the class struggle, and asked for support from the general public. This was the way, which
has already been partially led by Clinton's “New Democrats”.
The aforesaid concept represented a radical revision of the traditional Labor policy. Eventually it
changed the very basis of policy under the current liberal democracies. Though the critics accused Blair and
his government in defeatism before the Thatcherism 2 . But at the same time, we must notice that the Blair
government did not move away from the Socialist postulate about that the public sector has to play the
major role. Blair and his government also disagreed with the traditional social democracy when he
suggested gentle replacing of the Keynesian management model based on the customer demand which
exhausted itself. That time the New Laborites viewed that markets and private enterprises were more
efficient than a planned economy and state enterprises. The forms of property were no longer on the
agenda. The supporters of the “third way” understood that the secret of success in the economy lies in the
development of human factors. Such wealth as knowledge, ideas and creativity, have no less importance
than the financial and physical capital.
According to the “New Laborite”, the Social Democrats have exhausted their potential and instead of
them the economy needs a “flexible labor market”. The traditional collective values conceded the values by
which people unify together to defend their own interests. The traditional social solidarity gave a way to
new forms of ethical individualism 3 .
The critics of the New Labor threw them that they not much differed from the old style
conservatives. From their view the “third way” is reminiscent of Thatcherism only “with a human face”.
Then they often said that in the name of confidence of voters, the party abandoned from the core values of
left wings power and betrayed the ideals of its supporters. There is no doubt that the “New Labor”
welcomed many changes initiated by Margaret Thatcher, including the privatization of major utilities,
including the railways, openness before the face of the international capital, the restrictive measures in the
field of law in attitude to the trade unions, the rejection from the regulation in a number of areas, and other.
It should be noted that the other countries are progressing, albeit at different rates but in the same direction.
Other words, the Laborites had adopted the known neoliberal ideas and failed in the forming of their own
radical and focused on the human values perspective on the social changes.
Tony Blair ended with the old dilemma of the Social Democrats: should the capitalism be managed
humanly or should it be canceled completely? Although, at the same time, it should be noticed, that Blair
Password/papers/2r/bler/st1.htm>.
Anthony Giddens The Third Way: The Renewal of Social Democracy.
<http://www.foreignaffairs.com/articles/54673/richard-n-cooper/the-third-way-the-renewal-of-socialdemocracy>.
2
Ричард Саква Третий путь новых лейбористов.
<http://www.whoiswho.ru/old_site/russian/Password/papers/2r/bler/st1.htm>.
3
Glasman M. My Blue Labour Vision Can Defeat the Coalition. The Observer.
<http://www.guardian.co.uk/politics/2011/apr/24/blueelabourrmauu riceeglasman>.
1

165

ISSN 2336‐5439

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

and his “the third way” were far from being able to refuse of the state intervention. While Blair was forced
to approve the privatization, the state was continuing to play an active role in ensuring that the expanded in
recent years sector of the private enterprises works in the public interests. There were the new targets in the
government, which tried to move away from the old debate between those who sought to strength the role
of the state, and those who opposed it. His goal was to redefine the role of government intervention,
ensuring its activity in some areas and the complete absence of the other ones. The privatization for the
New Labor does not mean the abandonment of the regulation. It applies both to the economy and to the
policy in the social sphere, as well as reforms in the other areas. The purpose of Blair’s program, which
some people called the democratization of the democracy was to activate the life of the civil society. The
personal position of Tony Blair and his commitments started to take the form of the new ideology and it
still has support of the society, known as “Blairism”.
“The Blue Labourism” today is in tune with such slogans as taking care of a family, strengthening of
a sense of individual responsibility. “The Blue Labourites” strongly dissociate themselves from “Blarists”,
criticizing T. Blair and G. Brown governments’ sympathy to the globalization. Currently, there is a shade of
conservatism, which gave the name to this ideological evolution of labourism.
To “The Blue Labourism” radicalism is also inherent. For example, they insist that people are not the
commodities and should not travel the world in searching of the maximum wage. Consequently, the
national political systems must control their borders and migration. The free movement of the labor and the
competition between employees, that degrades the salary levels, are beneficial for the owners of production
and managers, but the concept of solidarity of workers has nothing common with it 1 . As a result, the “Blue
Labourites” deny the benefits of a common market, stressing that the implementation of the principles of
free movement of capital and labor were the mistakes. Calling into the question the very foundations of the
economic integration into the EU “The Blue Laborites” stand for such a kind of “Europe Homeland”
without supporting the creation of a strong supranational regulation in the social policy spheres.
The cconcerns about the immigration is a point of contact for the modern conservatives and “The
Blue Laborites”. Both of them criticize the policy of multiculturalism. The European “Think Tanks” of the
social democratic orientations started to discuss actively the ideas of “The Blue Laborism”: on the
conferences on «Policy network» organization, on the conferences of F. Ebert Foundation, in the «Social
Europe» magazine. Along with the ideas of “The Blue Laborism” there is also a concept of “a good
society”, the promoters of which are D. Kruddas and A. Nales, the secretary general of the Social
Democratic Party of Germany. In one of their publications they represent the concept of “a good society” as
an alternative of “the third way” which, ironically, was proposed by the Englishman T. Blair and the
German Gerhard Schröder also in 1998.
The concept of “the good society” identifies the thesis about necessity for more supervision under the
financial sector. It concerns with such values as equality, justice and solidarity. Here starts the more
egalitarian vision of the economy. “The Good Society” does not deny the multiculturalism. On the contrary,
it is the recognition of the respect of individual cultural identities. In the result, the concept blurs without
giving answers to the questions of immigration policy, though trough the challenges which arise in the face
of rising of the popularity of the far-right parties which take the tough stances on migration questions,
Social Democrats face throughout Europe.
Unlike the concept of “The good society”, the ideas of “The Blue Labourism” are more focused on
the specific solutions of the self-determination of the social democracy at the circumstances when its
historical mission (creation of the “welfare” company) in many European countries is almost completed.
For example, the overshadowing of the social democratic parties in Northern Europe (primarily in Sweden,
and till 2011 - in Denmark) is connected with that in these countries, which have traditionally strong socialdemocratic sentiments, there are many ideas how to solve the specific problems in the social policy spears
which are simply intercepted from the Left Democrats by their opponents.
The influence of “The Blue Labourism” affected on the more moderate (in comparison with the
rhetoric of “The New Laborites”) valuations of European integration realities, which E. Miliband makes
today. Supporting the European integration project, as in whole, as the UK's membership in the EU,
Miliband outlined the priorities of EU reforms, the first of which was called the budget reform. Laborites’
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leader believes that it is necessary to shift the focus from agricultural sphere to the infrastructure projects in
transport and energy supporting 1 .
“The Europeanization” of the party policy has always been characterized for the UK. Of course, the
relations with the EU will become one of the most important topics of the election campaign 2015. Most
likely, the current Labour manifesto will have more negative assessments in the relation to the EU in
general and in the specific spears of policy. It is possible that the Laborites in the terms of inter-party
struggle may include in their pre-election manifesto the proposal to hold a referendum on Britain's
membership in the EU.
“The Blue Labourism” has influenced on the approach of E. Miliband to the integration of the
immigrants into British society. Pointing to the shortcomings of the multiculturalism policy, Laborites’
leader urges on more cooperative, bilateral model of the relationships between the migrants and local
British communities.
In general, the Labour Party, as a political institution, keeps connection with its ideological tradition.
The ideological component was important before for the self determination of the party in changing
environments, though within the campaign frame it is usually eroded by the populist elements which allow
the broad interpretations and temporary reconciliation of different groups of voters.
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LEGAL FAMILIES APPROACH: CONSISTENT
PATTERNS AND TRENDS
Author analyzes the problem of combining legal systems to the legal families to create a proper
methodological base for their research. Characteristics of the legal system and its components
are given in the article. Author examines approaches to classification of legal systems
represented in science, starting since 1874 and ending opinions of contemporaries. It is argued
that an ideological component (legal awareness and legal culture of society) should be
recognized the main criteria of typing legal systems in legal families. The form of the all others
phenomena of the legal system (legal norms and their system, sources of law enforcement and
others features) are the result of this ideological component.
Key words: legal family, legal system, types of legal systems.
Legal system: concept and main features. The research of various aspects of the formation,
implementation and essence of law led to the recognition of necessity to develop a theoretical construct that
embraces all legal phenomena and describes their internal and external relations holistically and
systematically. The basis of this theory methodology is a systematic approach to the analysis of legal
phenomena.
The value of using the category of legal system to law is the ability to use it for complex legal
analyze of all aspects of society, to identify the most essential patterns that develop between its parts and in
relations with other social phenomena. The term “legal system” refers to the nature and content of the law
generally, and the structures and methods whereby it is legislated upon, adjudicated upon and administered,
within a given jurisdiction.
The legal system can be defined as formed under the influence of certain objective patterns
harmonized set of all legal phenomena of society which are in stable relationships among themselves and
with other social systems. Main features of the legal system:
1.
The legal system is a kind of social system. There are other types of social systems – political,
economic, religious, etc. – in addition and in conjunction with it.
2.
The legal system is formed usually within a state (in this case, using the name of “national legal
system”). But in some cases the legal system may go beyond the limit state and embrace social systems of
different countries (so having religious legal systems – Muslim, canonical, Hindu, Jewish and international
legal systems, such as European law).
3.
Legal systems are in different stages of development. Thus, the development of the legal
system can be determined by quantitative and qualitative criteria. Quantitative include the presence of a
developed system of law and the relevant sources, systems of law enforcement institutions, legal education
system and so on; to quality – degree of social demand law, its real ability to regulate social relations.
4.
The legal system is influenced by objective historical factors (national, religious, economic,
etc.) which are unique to each society and cause a variety of legal systems. However, we must remember
the existence of subjective factors also influence the legal system, especially legal policy.
5.
The legal system is composed of different elements. Some of them are characterized as static,
some as dynamic. The main element of any legal system is the system of law, around which all other
elements are formed.
6.
The legal system is characterized by integrity. This phenomenon is not only a combination of
certain elements and their features. It is characterized by new features such as the ability to order.
Maintaining a unity of laws is one of the most challenging roles of a legal system. It is not always easy to
unite the dynamic anticipation of a legal system with the issues of association, harmony, and transmutation.
It is because of the fact that laws are positive, but the social, political, economic, cultural, and historical
foundations of laws are normative.
7.
The legal system has a relatively sustained over time. Its features formed for a long time.
8.
Legal systems retain their essence and main features even in case of change of state forms of
social organization (disintegration of the state, loss of independence, union or separation).
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Structure of the legal system. The structure of the legal system includes the following elements:
subject’s component – a set of all entities operating within the legal system (individual and
collective, public and private)
regulatory component – a set of rules and principles of law governing relations between subjects of
law embodied in the system recognized sources of law;
ideological component – a set of views on law and other legal phenomena covered by legal
psychology and legal ideology and determine the level of legal culture, existing legal values;
functional component – the process of lawmaking and law enforcement, judicial and other legal
practice. Just the presence of the legislature is not enough for the existence of a legal system. If laws are not
administered and implemented, they merely sit on paper with no practical use. Thus, for the existence of a
legal system, there should be the following state apparatuses: government, judges, police, public
prosecutors, and defense lawyers, among others;
efficient component – the results of the law enforcement, the degree of its social demand.
The main types of legal systems classifications. Classification can be diachronic (historical) or
synchronous in nature; it can lead to a level of legal systems, and within certain areas of law of different
legal systems. Hence the basic opportunity plurality classifications based on different criteria and
implemented various purposes.
We can distinguish the following types of legal systems classifications. Here are some of them:
1. Clean legal system and the legal system of mixed type (“hybrid”). The legal system of mixed type
combines rules and institutions that originate from different legal systems and interact.
The classic definition of a mixed jurisdiction of nearly one hundred years ago was that of F.P.
Walton: “Mixed jurisdictions are legal systems in which the Romano-Germanic tradition has become
suffused to some degree by Anglo-American law” 1 . This is not too different from the modern definition of
a mixed legal system given by Robin Evans-Jones: “What I describe by the use of this term in relation to
modern Scotland is a legal system which, to an extensive degree, exhibits characteristics of both the civilian
and the English common law traditions” 2 .
Some would be combinations of common law and civil law, such as Louisiana, Quebec, Scotland and
Seychelles; some of civil law, common law, religious law and, until quite recently, Ottoman law, such as
Israel; some of civil law, religious law, socialist law and tribal law such as Algeria; others, such as Hong
Kong, that are combinations of traditional Chinese law, common law and socialist Chinese law, which itself
embodies elements of the civilian tradition; some of common law, religious law and customary law such as
India and Pakistan and so on. In addition, there would be ongoing mixtures, systems in transition, such as
the legal systems looking for an identity, having left the socialist sphere in Europe and veered towards the
civilian tradition. Poland, for instance, has a mixture of socialist law, Roman law, Polish law – itself a mix
of German, French, Russian and Hungarian laws – traditional law and EU law 3 .
“Mixed systems” appear in ten categories: mixes of civil law and common law (3.47% of the world
population); civil law and customary law (28.54%); civil law and Muslim law (3.14%); common law and
customary law (2.94); common law and Muslim law (5.25%), civil law, Muslim law and customary law
(3.62%); common law, Muslim law and customary law (19.17%); civil law, common law and customary
law (0.8%); common law, Muslim law and civil law (0.23%); and of civil law, common law and Talmudic
law (0.09%). The number of jurisdictions that fall into the “mixed systems with civil law” category are 65
(19.12% of the world’s legal systems), “mixed systems with common law” are 53 (15.59 %), “mixed
systems with customary law” are 54 (15.88%) and “mixed systems with Muslim law” are 33 (9.70 %).
Some scientists have suggested that all legal systems are mixed, whether covertly or overtly, and
group them according to the proportionate mixture of the ingredients. Thus some continental systems are
combinations of Roman, French and German laws and indigenous law such as the Dutch; some of Roman,
German and French laws such as the Italian; and some such as the Greek, of customary, neo-canon,
German, Greek and Roman laws. There are even more complicated crosses such as in Malta. All
continental systems are better understood as overlaps. Nevertheless, when we talk of ‘mixed systems’, this
1

Markesinis, B. (ed.). (1993) The Gradual Convergence: Foreign Ideas, Foreign Influences and English Law on
the Eve of the 21st Century. Oxford: Clarendon Press.
2
Walton, F.P. (2012). The Scope and Interpretation of the Civil Code. Nabu Press.
3
Örücü, E. (2008). What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion? Electronic Journal of
Comparative Law, vol. 12.1; Örücü, E. (2004). The Enigma of Comparative Law. Variations on a Theme for
the Twenty-First Century. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
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obvious fact can be put to one side and serve merely as a reminder that there are no pure legal systems in
the world 1 .
2. Developed and underdeveloped legal system. Developed legal system is a system in which written
law is opened, unfolded. Law is form of high intellectual order in these legal systems. Law is implemented
in public life as an independent and strong social phenomenon.
Underdeveloped legal systems are those systems in which properties of law are not opened. Law
doesn’t play a role of independent and strong social phenomenon. Religious and traditional legal systems
are these systems in the world today. Solutions of complex issues are generally rooted outside the law – in
the tradition, in religious cannons, ideological postulates.
3. Parent and affiliated legal systems.
Parent legal systems are those systems where first created original legal solutions and which
subsequently formed the basis of a legal family. Affiliated legal system is a system that modeled on other
(parent) legal systems.
English legal system is parent, while the legal systems of Canada, Australia, New Zealand are
modeled on English law, belonging to affiliated.
Variety of existing legal systems. Humanity has entered the third millennium in a large variety of
existing legal systems. The large number and diversity of legal systems are evidence that due to the
diversity of human societies 2 .
What is the legal map of the modern world? A simplified approach is when it is determined only as a
collection of national legal systems (legal systems of all existing states). The difficulties begin with a fairly
simple question: how many legal systems exist in the world? Members of United Nations are 193 countries.
However, remember the existence of so-called unrecognized states, each of which is also beneficial own
legal system. So there are more than 200 national legal systems in the world.
But besides them there are supranational legal systems applicable to the social systems of several
countries. Such, for example, is the legal system of the European Union.
The problem of the existence of international legal systems is a particular object of research 3 . We
should not forget about the existence of religious legal systems, which are also have supranational character
and great specificity which largely remains little studied in the domestic legal science. Thus the legal map
of the world is a complex system of national, international and religious legal systems.
Comparative law uses specific terminology to refer to a group of legal systems that have similar legal
features “legal family”, “legal circles”, “structural commonality”. However, two terms are most prevalent in
modern comparative law – “legal family” and “legal tradition”. There are different approaches to
distinguish these categories.
John Henry Merryman’s use of legal ‘system’ and ‘tradition’ is somewhat clearer. A legal ‘system’,
he writes, ‘is an operating set of legal institutions, procedures, and rules’. On the other hand, a legal
tradition “is a set of deeply rooted, historically conditioned attitudes about the nature of law, about the role
of law in the society and the polity, about the proper organization and operation of a legal system, and
about the way law is or should be made, applied, studied, perfected, and taught. The legal tradition relates
the legal system to the culture of which it is a partial expression. It puts the legal system in cultural
perspective 4 .
Patrick Glenn has emphasized a more complex and inclusive understanding of ‘legal tradition’.
Underscoring the link to the past present in all legal orders, he identifies such a tradition with ‘the content
and flow of large bodies of normative information over time and over space’ 5 . Indeed, viewed in this way,
historical and comparative research is very inclusive and expansive, enveloping both state law and other
non-state norms. He admits that this greatly complicates ‘the taxonomic project’ and the popular conception
of legal families: “Taxonomy and legal families have the task or objective of separation and distinguishing,
1
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Бержель, Ж.-Л. (2000). Общая теория права. Москва: Nota Bene.
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Луць, Л.А. (2003). Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової
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and Latin America. Stanford University Press.
5
Glenn, P. (2008). A Concept of Legal Tradition. Queen’s Law Journal, 34, 427, 431; Glenn, P. (2005). On
Common Laws. Oxford: Oxford University Press.
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whereas legal traditions have the task only of supporting their own forms of normativity. This usually
involves more art than science, more attempting to do justice than attempting to build and classify
systems”.
The notion of family as such has some advantages. It enables us to extend the metaphor to talk about
family members, such as children and parents, cousins, distant relatives etc. We may even speak of
immediate or distant relatives and, thus, we can talk about the legal genetics, the historical relations
between different legal systems. The notion of legal family, in this sense, contains the idea of historical
relationships between different systems of law. Some of the scholars have even gone so far as to explain
that comparative law is but the study of historical relations between legal systems 1 . This degree of
transformation in the conceptions and characterizations of legal families over time is startling. Legal
families imply ancestry, while legal traditions entail “pastness” 2 . Thus the idea of legal tradition reduces
domestic legal systems into certain groups or families based on their commonalties in terms of legal
concepts, in particular; legitimacy, validity, and enforceability. In short, a legal system integrates all laws in
existence within its jurisdiction. A legal family provides membership to legal systems based on
commonalties of principles, rules, and institutions 3 . We will use the term “legal families”.
Legal families: classification criteria. Legal family is a certain set of legal systems, which are united
by common most important traits that indicate substantial similarity of these systems. The legal families
approach, which has indeed been accused of being overtly western and in this sense basically biased 4 , are
seeking to answer one basic question: can the great number of legal systems of the world be divided into
few large entities, i.e., families, groups, spheres or equivalent? (For some comparative lawyers to think
globally equals to stress the commonalities, i.e. that what is similar (integrative comparison), whereas, to
others this means to appreciate and to underline the differences (contrastive comparison) between legal
systems).
The idea of grouping of legal systems in the “legal family” dates back to the eighteenth century and
has gained wide acceptance in early XX century. Let us see the evolution of the idea of grouping of legal
systems 5 :
Gumersindo de Azcarate (Spain), Ensayo de una Introduccion al Estudio de la Legislacion
Comparada (1874) singled Neo-Latin Peoples (France, Spain, Portugal, Italy, Belgium, Latin America),
Germanic Peoples (Germany, Netherlands, Switzerland, England and Ireland, Scotland, United States),
Scandinavian Peoples, Slavic Peoples (Russia, other Slavic Peoples), other Peoples of Christian-European
Civilizations (Greece, Malta, Jonian Islands), other Peoples from Different Civilizations (Turkey, Egypt,
and Tunisia; India and China; Liberia);
Ernest Glasson (France), Le Mariage civil et le divorce (2nd ed., 1880) proposed classification
limited to European countries for legal systems strongly influenced by Roman law (Italy, Spain, Portugal,
Romania, Greece), legal systems that are immune from Roman-law influence (England, Scandinavia,
Russia), legal systems that combine Roman and Germanic influence (France, Germany, Switzerland);
Clovis Bevilaqua (Brazil), Resumo das Liccoes de Legislacao Comparada sobre o Direito Privado
(1893) had based criteria of legal influence and adds to Glasson's classifications a fourth category – legal
systems of Latin America.
At the 1900 Congress, Gabriel Tarde, professor at the Coll`ege de France, articulated a clear defense
of legal family classifications as a central goal of comparative law. In his words, “under this new viewpoint,
the task of comparative law is less to indefinitely collect exhumed laws than to formulate a natural that is,
rational classification of juridical types, of branches and families of law”. Tarde’s paradigm for
comparative law taxonomies borrowed heavily from linguistics and biology. He stressed that, despite the
existing heterogeneity of language families, linguists had no trouble sorting newly-discovered languages
into existing categories. The same was true, he argued, for botanical and zoological classifications, which
1

Watson, A. (1993). Legal Transplants: An Approach to Comparative Law. University of Georgia Press.
Pargendler, M. (2012). The Rise and Decline of Legal Families. The American Journal of Comparative Law,
Vol. 60, 1043-1074.
3
Bhandari, S. Law, Legal Systems, and Legal Families. <http://ssrn.com/abstract=2425472> (2014, April, 16).
4
Hagen, H. (2004). Kulturfremdes Recht Erkennen: Ein Beitrag zur Methodenlehre der Rechtsvergleichung.
Helsinki: Forum Iuris; Husa, J. (2004). Classification of Legal Families Today – Is it Time for Memorial
Hymn? Revue Internationale de Droit Comparé, Vol. 56, 1, 11-38.
5
Pargendler, M. (2012). The Rise and Decline of Legal Families. The American Journal of Comparative Law,
Vol. 60, 1043-1074.
2

171

ISSN 2336‐5439

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

remain unaltered by the discovery of new animals and plant species or the extinction of existing ones. Tarde
argued that, so long as the classification is the right one, “the interest in completing the collection becomes
secondary”.
It was the impetus for further classification of legal systems:
Adh´emar Esmein (France), Le droit compare et l'enseignement du droit (1900), proposed a division
of Western legal systems into four groups: the Latin group (France, Belgium, Italy, Spain, Portugal,
Romania, and Latin American countries), the Germanic group (Germany, Scandinavian countries, Austria,
and Hungary), the Anglo-Saxon group (England, the United States, and the British colonies and
dominions), the Slavic group. In addition to these, Esmein suggested the inclusion of a fifth group for
Muslim law as yet another original system and of interest to European nations because of their colonies’
Muslim populations.;
Candido Luiz Maria de Oliveira (Brazil), Curso de Legislacao Comparada (1903) singled legal
systems strongly influenced by Roman law (Italy, Spain, Portugal, Romania, Greece), legal systems that
combine Roman and Germanic influence (France (including French colonies), Germany, Austria, Hungary,
Belgium, Holland, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Turkey), legal systems that are immune from Roman law
influence (England, United States, Sweden, Norway, Denmark, Finland, Russia), republics of Hispanic
America;
Georges Sauser-Hall (Switzerland), Fonction et methode du droit compare (1913) Switzerland, used
racial or ethnographic criteria and proposed division into the following groups – laws of peoples of Arian or
Indo-European Race (Hindu, Iranian (Persian, Armenian, etc.), Celtic (Celtic, Welsh, Irish, and Gaelic),
Graeco-Latin (Greek, Roman, Canon, and Neo-Latin), Germanic or Teutonic (Scandinavian, Germanic,
Dutch, and Swiss), Anglo-Saxon (English, Anglo-American, and New-Saxon), Slav (Russian, Slovenian,
Czech, Polish, Bulgarian, etc.); laws of peoples of Semitic races (Assyrian, Egyptian, Hebrew, ArabIslamic), laws of Mongol races (Chinese, Japanese), Barbarian peoples;
Henry Levy-Ullman (France), Observation generales sur les communications relatives au droit prive
dans les pays etrangers (1923), proposed a classification based on criteria of sources of law and legal
evolution – continental legal systems ("written law"), legal systems of English language-countries
("common law"), Islamic law;
Enrique Martinez Paz (Argentina), Introduccion al Estudio del Derecho Civil Comparado (1934),
uses and modifies Glasson's classification, as modified by Bevilaqua – Barbarian (England, Sweden,
Norway), barbarian-Roman (Germany, France, Austria), Barbarian-Roman-Canon (Spain, Portugal, Italy),
Roman-Canon-Democratic (Latin America, Switzerland, Russia);
Pierre Arminjon (Egypt), Boris Nolde (Russia), & Martin Wolff (Germany), Traite de droit compare
(1950) based on criteria centers of influence which took into account history, legal sources, legal technique,
legal terms and concepts, and culture grouped legal systems on seven families such as French Law, German
Law, Scandinavian Law, English Law, Russian Law, Islamic Law, Hindu Law;
Rene David (France), Traite elementaire de droit civil compare (1950) proposed classification on the
basis of ideology which included Western Law (French group, Anglo-American group), Socialist Law,
Islamic Law, Hindu Law, Chinese Law;
Adolf F. Schnitzer (Switzerland), Vergleichende Rechtslehre (1961) represented classification
reflected the legal history and divided five basic groups of legal systems that were the law of the primitive
people (in a broad meaning of the word), the law of the culture-people of the Mediterranean, EuroAmerican legal sphere, religious law containing Jewish, Christian and Islamic law, and the law of African–
Asian people. He further refined this system so that the law of the Euro-American legal sphere was divided
into a further four groups: Roman, German, Slavic and Anglo-American law. Within these subgroups he
identified, e.g., French, Italian, German, Nordic, Baltic, Soviet, Polish, Hungarian, US and English law.
Schnitzer’s tendency to stress culture has today many followers in comparative law, albeit in a different
form;.
Rene David (France), Les grands systemes de droit contemporain (1962), had taken as a criterion of
classification legal techniques and concepts; worldview and ideology and called such groups of legal
systems the Romano-Germanic Law, the Common Law, the Socialist Law;
Konrad Zweigert and Hein Kotz (Germany), Einfuhrung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete
des Privatrechts (1969) introduced as a criterion “styles” (combination of history, mode of thought,
distinctive institutions, legal sources, and ideology) – Romanistic Legal Family, Germanic Legal Family,
Anglo-American Legal Family, Nordic (Scandinavian) Legal Family, Far Eastern Legal Family, Islamic
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Law, Hindu Law;
Ugo Mattei (Italy), Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World's Legal System
(1997) distinguished three types of norms that affect the behavior of mankind. The most important point is
to look where the legal norms come from. He divides sources of law into three main groups: politics, law
and philosophical or religious tradition. The proposed classification or taxonomy consists of the rule of
professional law (the fields of political and legal decision making are separated), the rule of political law
(law and legal processes are largely specified by political relationships) and the rule of traditional law (law
and religion or some other philosophical–religious tradition is not separated from law);
Jacques Vanderlinden (Belgium), Francais juridique et science du droit (1995), proposed private lawcentred approach: it begins from straight criticism of old classifications, moves on to legal theory and
finally stretches into a somewhat novel macro-classification attempt. He classified the systems into five
groups: customary law systems, doctrinal systems, jurisprudential systems, legislative systems and systems
of revelation;
However, at the same time, it has been admitted that it is virtually impossible to construct an ideal
system of classification that would be even reasonably comparable to the taxonomies of those made by
zoologists or botanists 1 . Efforts to achieve consensus on criteria have so far been largely unsuccessful. The
main difficulty for classification of legal families has been in finding a suitable criterion for division.
Previously the classification attempts were by and large made on the basis of one or only a few criteria;
however, the modern approach is to take into account several different criteria that contain many factors
held to be relevant 2 . Even though there are some differences, the elements that are taken into account are
very much of a similar type: history, ideology, legal style, legal argumentation and thinking, codification
level of law, judicial reasoning, structural system of law, structure of court system, spirit and mentality of
legal actors, training of lawyers, law’s relation to religion and to politics, the economical basis of law, the
background philosophy of legal thinking, the doctrine of sources of the law, the empirical effectiveness of
formal legal rules, the role of tradition in law, paradigmatic societal beliefs about law, etc. It often leads to
comparative law is called cross-jurisdictional, multi-linguistic, often interdisciplinary-leaning nature. And
legal family approach gets the status “umbrella approach”, which has seen the inclusion of – among others
– legal anthropology, legal sociology, comparative politics, legal history and even linguistics within their
broad disciplinary church 3 .
The need for classification of legal systems due to the fact that classification helps to establish the
most important common qualities of all legal systems, contributes to their deeper knowledge, allows to fix
the relationships between legal systems. Classification facilitates the definition of the place and importance
of the legal system in the overall global system. It makes enable to take reasonable predictions about the
ways of further development of legal systems, helps to unify the current legislation and improvement of
national legal systems.
Typology of legal families. The division into legal families is not just classification. This is special
allocation process. Legal systems can be distributed not any but the most significant and meaningful
criteria. So the typology of legal systems, defining the basic and most common types of legal systems that
exist in the legal world map.
Some comparativists (O. Skakun, L. Luts) suggest using methodological potential typology along
with the classification. Typology in comparative law is a process of grouping legal systems based on
theoretical models (type). The typology provides a holistic knowledge of the object reveals its back-links,
essential features and characteristics of the whole system 4 . L. Luts said that the classification is used when
there is a need to obtain knowledge only for some of the object, not the integral knowledge of the object,
and therefore can not be used for integrated knowledge of group legal systems and legal map of the whole
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world 1 .
The main element of any legal system is law. All other elements of the legal system are formed
around it 2 . But law is not sole structural component of legal system 3 . We support the views of scientists
who believe that its structure includes all the legal effects of a particular society: law, legal institutions,
legal practice, law implementation and enforcement of law, freedoms and bindings, legal culture etc.
Selection methodology of the legal system elements is evaluating of its impact on the development of
the whole system and research of their relationships in terms of “cause – effect”. To my mind an
ideological component (legal awareness and legal culture of society) should be recognized the main criteria
of typing legal systems in legal families. The form of the all others phenomena of the legal system (legal
norms and their system, sources of law enforcement and others features) are the result of this ideological
component. However, use of such a complex and multifaceted phenomenon as the criterion of separation
can cause some difficulties. Therefore it is possible isolation of other additional criteria, on the one hand be
most clearly reflect the specifics of a particular society sense of justice, and the other to be simple and
convenient tool for comparison. One of the most convenient in terms of these criteria is the source of law.
The specificity of thinking is reflected in the sources of law.
So, it is necessary to distinguish two separate families (types) of religious and traditional law along
with families of Romano-Germanic and Anglo-American law. The main criteria for each type of separation
is quite significant differences in thinking, but also clearly seen the difference and derivative criterion – the
sources of law.
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Юлія Трестер
Національна академія державного управління при Президентові України

ІНТЕРЕСИ ДИТИНИ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
The article examines the essence of the concept of «interest» in different spheres of human
activity. The features of the interpretation of the term «interest» in politics and economy are
examined, and noted that in modern scientific practice the concept of «public» and «global»
interest is distinguished. The concept of the «interests of a child» as a basic component of child
safety and national security is investigated in particular. Author noted that human interest as
interest of conscious person is not identical to the interest of a child. The article deals with
international and domestic regulations with reference to the concept of «interest of a child»,
«best interest of a child», but these concepts are only mentioned without providing definitions.
Author concluded that all countries and international organizations should reviewed
international law as soon as possible and give definition and essential content of the concept of
«interest of the child».
Key words: interest of a child, best interest of a child, national security, «public» and «global»
interest.
Сучасні геополітичні процеси свідчать про необхідність розробки та впровадження нових
механізмів забезпечення міжнародної безпеки у світі та національної безпеки окремих країн. У
першу чергу це пов’язано з подіями в Україні, де з листопада 2013 року відбулося повалення
конституційної влади, анексовано чи то окуповано частину території (Крим), проводиться
антитерористична операція на території Донецької та Луганської областей, що за своєю суттю є
міжнародним конфліктом – війною. Більшість країн світу тією чи іншою мірою реагують на всі ці
процеси, оскільки опосередковано для них змінюються «правила гри» в системі забезпечення
міжнародної безпеки. Особливо зацікавленими сторонами є найбільші країни світу та міжнародні
організації, такі як США, Російська Федерація та Європейський Союз. Саме ці гравці в даних
умовах впливають на забезпечення національної безпеки України.
Відповідно до чинного українського законодавства національна безпека – це захищеність
життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються
сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та
потенційних загроз національним інтересам у різних сферах життєдіяльності суспільства 1 .
Національні інтереси – життєво важливі матеріальні, інтелектуальні й духовні цінності
Українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, визначальні потреби
суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет України та її прогресивний
розвиток 2 . Ключовим, на нашу думку, у цих визначеннях є сутність поняття «інтерес», яка і
визначає в подальшому зміст та напрями забезпечення національної безпеки.
Поняття інтересу як філософської категорії досить широко подані в науковій літературі. В
Академічному тлумачному словнику української мови «інтерес» визначається як те, що найбільше
цікавить кого-небудь, що становить зміст чиїхось думок і турбот; прагнення, потреби 3 .
Інтереси, як соціальне явище, розглядаються як феномен свідомості, як спрямованість уваги
людини на який-небудь об’єкт. Більшість соціальних філософів і психологів визначають інтерес як
пізнавальне ставлення суб’єкта до природної і соціальної дійсності. Окрім того, інтерес – це форма
емоційного вияву пізнавальної потреби, що забезпечує скерованість особистості на глибше пізнання

1 Закон про основи національної безпеки України 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт
Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15> (2014, листопад, 30).
2 Закон про основи національної безпеки України 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт
Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15> (2014, листопад, 30).
3 Інтерес. Словник української мови: Академічний тлумачний словник (1970-1980).
<http://sum.in.ua/s/interes> (2014, грудень, 3).
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дійсності й нових явищ. Задоволення інтересу не зменшує його, а виявляє нові його форми, завдяки
яким пізнання явищ досягає вищого рівня розуміння 1 .
Найпоширенішими є думки, що ставлять знак рівності між інтересом і прагненням до
задоволення потреби. Фахівець у галузі соціальної філософії А. Т. Ханіпов, відзначаючи
діалектичну єдність потреб і інтересів, намагається обґрунтувати їх нетотожність. Він стверджує,
що специфіка інтересів полягає у знаходженні шляхів і способів задоволення потреб, причому цей
процес припускає усвідомлення предметів потреб, тобто інтереси – це усвідомлені потреби. Таким
чином, вони виступають як внутрішні фактори, що є спонукою до дії. Потреби характеризують
людину з точки зору її прагнень, тоді як інтереси представляють її як суб’єкта-діяча й
характеризують зміст її волі, характеру. Тому інтереси більш ширше, ніж потреби, виражають
суспільну природу людини 2 .
Інтерес людини – це вибіркове ставлення людини до об'єкта, зважаючи на його життєве
значення й емоційну привабливість. Інтерес – це особливість особистості, що виявляється в її
націленості на певні об'єкти, прагненні ближче їх пізнати, оволодіти ними. Людина переживає
інтерес як стан, пронизаний позитивними емоціями. Отже, інтерес — це складна форма вибіркової
діяльності людини, в якій своєрідно поєднуються пізнавальні, емоційні та вольові риси особистості.
Це відносно постійні, стійкі й важливі особливості, які тісно пов'язані зі світоглядом, життєвим і
трудовим самовизначенням людини. Саме цим інтерес відрізняється від тимчасової зацікавленості,
яка має ситуативний характер.
Інтереси людини виникають під впливом суспільних умов її життя, у процесі діяльності,
спрямованої на задоволення тих чи інших її потреб. Інтерес спонукає людину до діяльності в
певному напрямі, активізує цю діяльність. Справжній інтерес виникає в людини за наявності: знань,
якими вона володіє в певній сфері; практичної діяльності в цій сфері; емоційного задоволення, яке
переживає з огляду на певні знання і види діяльності 3 . Зважаючи на це, науковці досліджують різні
сфери, в яких може виявлятися інтерес людини.
Інтерес у політичній сфері визначається інтересами суб'єктів політики. Політичний інтерес –
це спрямованість дій суб'єкта політики на постановку й досягнення політичної мети залежно від
можливості вирішення того чи іншого політичного завдання. Політичний інтерес постає
вирішальним мотивом, що мобілізує суб'єкт політики на боротьбу за збереження чи зміну певних
умов і форми його політичної діяльності. Тому політичне життя в цілому, його закономірності
опосередковуються інтересами. Виникнення політичного інтересу означає, що становище суб'єкта
політики породжує певну політичну мету й вимагає від нього певних дій задля досягнення цієї
мети 4 .
Сфера економіки теж відзначається різноманіттям інтересів. Їх зміст і спрямованість залежать
від особливостей економічної взаємодії. Форми власності, принципи розподілу, види
господарського обміну – все це в остаточному підсумку обумовлює характер і зміст економічних
інтересів. Для розуміння суті економічних інтересів важливо мати на увазі, що вони завжди мають
своїх носіїв, завжди є суб’єктними, тобто належать реальним суб’єктам, що вступають у певну
взаємодію між собою. Структура економічних інтересів різноманітна, тобто залежить від самих
економічних суб’єктів. Крім того, за своєю природою інтереси об’єктивні, їх не можна ні довільно
змінити, ані ігнорувати. Щоб реально змінити економічні інтереси, потрібно поставити їх носія,
тобто людину, у нові умови, змінити її функції в економічному житті.
На думку О. Діденко, поняття «економічний інтерес» є надзвичайно складним та
багатогранним… під яким потрібно розуміти реальні, зумовлені певними відносинами власності та
принципом економічної вигоди мотиви та стимули діяльності суб’єктів ринкових відносин,
внутрішні та зовнішні причини, що породжують економічні інтереси, а також мету їх реалізації 5 .

1 Інтерес. Психологія UA. <http://psyhologiya.org.ua/interes.html> (2014, грудень, 5)
2 Чернятевич, Я.В. (2009). Становлення економічних суб’єктів ринкової економічної системи в Західній
Європі (друга половина ХVІІ – перша половина ХІХ ст.). Київ, 52.
3 Інтереси особистості. Нackersoft. <http://manker.do.am/publ/5-1-0-121> (2014, грудень, 5).
4 Абизов, В.Є., Кремень, В.Г. Політичне рішення: механізм прийняття. НІДС.
<http://old.niss.gov.ua/book/Abizob/008.htm>(2014, грудень, 5).
5 Діденко, О. (2013). Теоретичне дослідження науково-методичних підходів до дослідження сутності
поняття «економічний інтерес». Демократичне врядування. Науковий вісник, 12.
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Кожній соціально-економічній системі властива своя особлива структура інтересів, свій
специфічний спосіб їх взаємодії. Тут варто розрізняти інтереси держави, соціальних груп, трудових
колективів і окремих людей. Це найбільш загальна картина економічних інтересів, що має потребу в
конкретизації й уточненні. У будь-якому суспільстві на основі розгортання його внутрішніх
суперечностей складається певна ієрархія інтересів, причому задоволення й реалізація інтересів
більш загального порядку становлять собою умову задоволення інтересів меншого ступеня
спільності. Йдеться про співвідношення загальносуспільних і особистих інтересів. Це проблема
принципово важливого значення, бо ці інтереси можуть перебувати в єдності, у гармонії чи бути у
стані глибоких суперечностей.
Загальні й приватні інтереси становлять собою різні сторони економічного життя. Тут реально
існують і втягнуті у сферу своєї дії певні соціальні верстви і групи, що пов’язують із цими
інтересами свої очікування і сподівання. Через те, що інтереси однієї особи відрізняються від
інтересів інших людей та від інтересів груп, колективів, суспільства в цілому, вони постійно дають
підґрунтя для зіставлення окремої людини і колективних суб’єктів 1 .
К. В. Шабатько досліджує інтерес через призму державноуправлінських категорій. Зокрема,
на думку даного автора, «інтерпретування змісту категорії «інтерес» змінювалося відповідно до
епох» 2 . Наслідком чого стала поява поняття «державний інтерес» як різновиду соціального інтересу,
що становить собою єдність об’єктивного і суб’єктивного, базується на потребах держави і
суспільства, що об’єктивовані сприйняттям абсолютних цінностей у відносинах владного характеру,
є рушійною силою поступального розвитку держави та діяльності людей у межах
загальноприйнятих правил поведінки, визначених у нормах права, та під кутом зору панівних
економічних відносин 3 .
Крім того, у сучасних умовах науковці виокремлюють поняття «глобальний інтерес». Так, Р.
В. Войтович досліджує дане явище в контексті реалізації національних інтересів держави та
зазначає, що «національний інтерес сьогодні має визначати рівень захищеності інтересів держави в
умовах глобалізації та наявність відповідних стратегій їх захисту. Це також пояснюється тим, що в
умовах глобалізації держава перетворюється на головного геополітичного суб’єкта реалізації
національного та державного інтересів» 4 .
На нашу думку, забезпечення національної безпеки держави неможливо без забезпечення
безпеки кожного окремого громадянина, дітей зокрема. Саме поняття «безпека дитини» має стати
базовим щодо визначення пріоритетів розвитку держави та суспільства.
Проводячи паралелі із сутністю національної безпеки, можна зазначити, що безпека дитини –
захищеність її життєво важливих інтересів. Тому тут виникають запитання, а що таке «інтереси
дитини», як їх інтерпретувати та розуміти. Наукові пошуки в даному напрямі не знайшли відповіді
на ці запитання. Зокрема, низка міжнародних та вітчизняних нормативно-правових документів
згадує про інтереси дітей, але визначення цій категорії не надає. Так, ст. 3 Конвенції про права
дитини 1989 року визначає умови забезпечення інтересів дітей, а саме: «В усіх діях щодо дітей,
незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються
питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами,
першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини» 5 . Як наслідок,
виникає запитання, що таке «інтереси дитини», оскільки нормативно-правового визначення даного
поняття не існує.
У ст. 155 Сімейного кодексу України зазначається, що здійснення батьківських прав та
виконання батьківських обов'язків щодо дитини визначається таким чином:

1 Чернятевич, Я.В. (2009). Становлення економічних суб’єктів ринкової економічної системи в Західній
Європі (друга половина ХVІІ – перша половина ХІХ ст.). Київ, 52.
2 Шабатько, К.В. (2012). Поняття, сутність та значення інтересу як державноуправлінської категорії.
Право і Безпека, 4, 104-109.
3 Шабатько, К.В. (2012). Поняття, сутність та значення інтересу як державноуправлінської категорії.
Право і Безпека, 4, 104-109.
4 Войтович, Р.В. Глобальний інтерес та його виклики реалізації національного інтересу. НАДУ при
Президентові України. <http://www.academy.gov.ua/ej/ej5/txts/07vrvgni.htm> (2014, грудень, 4).
5 Конвенція про права дитини (ухвалена 20 листопада 1989 року) ГА ООН.
<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_021> (2014, жовтень, 25).
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1. Здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на повазі до
прав дитини та її людської гідності.
2. Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.
3. Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним засадам суспільства.
4. Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків є підставою для покладення на них
відповідальності, встановленої законом 1 .
У даному документі вказується на пріоритетність інтересів дитини, однак і він не надає
юридичного визначення даного терміна. А тому це ще раз доводить тезу про те, що як у межах
світового простору, так і на теренах України необхідним є уточнення понятійно-категоріального
апарату, визначення окремих, хоча б базових термінів, без яких неможливим є забезпечення безпеки
дитини та реалізації її інтересів. Зокрема, потребує уточнення і сутність інтересів дитини, чим вони
відрізняються від інтересів дорослої людини, які детермінанти визначають та формують інтереси
дітей тощо.
Якщо виходити з того, що безпека особи (індивіда) – захищеність життєво важливих інтересів
людини і громадянина, за якої забезпечується її всебічний прогресивний розвиток та
самореалізація 2 , то безпека дитини – це захищеність життєво важливих інтересів дитини, за якої
забезпечується її всебічний розвиток та самореалізація.
Однак, на нашу думку, інтереси дорослих досить часто є антагоністичними щодо інтересів
дітей, при цьому забезпечення всебічного розвитку для дитини набагато важливіше, ніж для
дорослої людини. Батьки, опікуни чи держава можуть і негативно впливати на інтереси дітей.
Зокрема, такий шкідливий вплив для дитячого організму виявляється через куріння вдома,
розпивання алкогольних напоїв, використання нецензурної лексики та шкідливих продуктів
харчування. Дитина в таких життєвих обставинах є заручником ситуації, оскільки вона не здатна
реалізувати власні інтереси і не допустити реалізації інтересів дорослих, що свідомо завдають їй
шкоду.
Крім того, вся сучасна система забезпечення прав дитини не працює, оскільки і досі не має
чіткого розуміння, з якого часу досліджувати такі права. Одні науковці вважають, що
відповідальність дорослих за реалізацію прав дитини має наставати з моменту зачаття дитини, інші
дотримуються думки, що ембріон не можна вважати повноцінною особою, а тому і прав він не може
мати. У Великій Британії набула розголосу судова справа, в якій виправдали матір, що протягом усієї
вагітності вживала алкоголь у великих кількостях. При цьому дитина народилася з фізичними
вадами та відхиленнями розумового розвитку, але всі судді були на стороні жінки, оскільки за
законодавством цієї країни ембріон не є людиною 3 . Тоді виникає низка запитань стосовно того, хто
має відповідати за вроджені вади дитини, чи була б вона такою хворою, якби не аморальна поведінки
матері, за рахунок кого має відбуватися лікування дитини і підтримання її життєвих функцій на
нормальному рівні, хто, врешті-решт, має забезпечувати її права і безпеку.
Дитяча психологія визначає, що на розвиток дитини впливає середовище, в якому вона
розвивається. Воно складається з макросередовища (суспільство як певна соціально-економічна,
соціально-політична та ідеологічна система), мезосередовища (національно-культурні, соціальні
особливості регіону) та мікросередовища (безпосереднє середовище життєдіяльності: сім’я, сусіди,
однолітки, навчально-виховні заклади). Найбільш впливовим з перших днів життя є
мікросередовище. Позбавлені спілкування та любові діти не виявляють інтересу до навколишнього
світу, перебувають у напівсонному стані, пасивно реагують на зовнішні стимули, внаслідок чого
виникає госпіталізм – глибока психічна і фізична відсталість, яка виникає в перші роки життя
внаслідок дефіциту виховання (уваги) 4 . Це означає, що якщо доросла людина, відповідальна за
безпеку дитини, акцентує увагу на реалізації своїх інтересів усупереч інтересам дитини, вона
загрожує її безпеці. Коли держава реалізує свої інтереси всупереч інтересам дитини – така держава
загрожує безпеці дитини.
1 Сімейний кодекс України 2002 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14> (2014, листопад, 30).
2 Ситник, Г.П. (2011). Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та
організаційно-правові засади). Київ: НАДУ.
3 Суд оправдал британку, злоупотреблявшую спиртным в период беременности. Здоровье Украины.
<http://www.health-ua.org/news/18806.html> (2014, грудень, 8).
4 Павленків, Р.В., Цигипало, О.П. (2010). Дитяча психологія. Київ: Академвидав, 42.
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На жаль, категоріально-понятійний апарат, що застосовується в дитячій психології, досить
часто використовує поняття інтересів дитини, надаючи визначення іншим категоріям, при цьому не
деталізує дефініцію інтересів дітей. Тому необхідно осмислити не тільки сутність інтересів дитини,
найкращих інтересів дитини, інтересів дитини на кожному етапі її розвитку, а й зрозуміти, хто
визначає та розмежовує за необхідності інтереси дітей та інтереси дорослих, хто їх корегує,
зважаючи на життєві обставини, рівень життя, географічні умови, релігійні постулати тощо.
Крім того, політологія, економіка, соціальна філософія, сфера державного управління тощо
досить часто наводять класифікацію інтересів, що досліджуються. Зокрема, здебільшого такі
інтереси класифікуються за характером, ступенем важливості, масштабом, строками дії, ступенем
реалізації тощо. Проте, на нашу думку, інтереси дітей потребують не узагальненої класифікації, а
більш конкретної. В основу такої класифікації необхідно покласти віковий ценз. Тобто залежно від
віку дитина має ті чи інші інтереси, які в подальшому і визначають напрями забезпечення безпеки
дитини в кожний віковий період. При цьому при формуванні інтересів та відповідно безпеки дитини
обов’язково потрібно зважати на умови життєдіяльності дитини, її соціальний статус, релігійну
належність, географічні та духовно-культурні умови розвитку тощо.
Загалом, на нашу думку, українському суспільству та владі, як і іншим державам та
міжнародним організаціям, якнайшвидше варто збагнути, що в сучасних умовах поняття «інтерес
дитини» є тією базовою категорією, що в цілому впливає на формування національних інтересів та
стратегій розвитку держави, визначає пріоритети розвитку нації та її місце у світовому просторі.
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ЗМІСТ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «ПРАВА
ТВАРИН»
The article investigates the issues of formation of the concept of «animal rights» as well as the
study of the content of this concept and its characteristics. Author has analyzed existing in
modern day legal science points of view different scientists who examined this issue. A
conclusion is done that no legislative recognition of the concept of animal rights in Ukraine.
During the last two centuries, the status of animals has changed from disempowered in which
animals could be caused suffering in any way in its sole discretion its owner, to this, when it
comes to equal moral rights of people and animals. Animal Rights ‐ protected by morality and
law needs, aspirations and interests of animals that are regarded as moral partners. Animal
rights as the part of the concept of human nature are an important section of environmental
ethics. World experience in the field of treatment of animals, primarily legislative recognition of
the creatures of the natural rights must be the prospect of legislative regulation of the treatment
of animals in Ukraine.
Key words: animal abuse, animal rights, the rights of nature, environmental ethics, ethology,
zoopsychology.
Права тварин – поняття, що означає турботу про гуманне ставлення до нелюдських істот.
Моральні й політичні проблеми, пов’язані з тваринами, розглядалися в рамках багатьох різних
філософських доктрин і метафізичних учень ще з тих часів, коли стали записувати людські думки, –
починаючи від грецьких міфів, філософії платоників та неоплатоників і юдео-християнства до
гуманістів епохи Відродження, філософів і раціоналістів доби Просвітництва (Канта, Декарта),
Єремії Бентама та інших утилітаристів XIX ст. і закінчуючи нинішньою епохою, коли свобода,
благополуччя, права і захист тварин стали спільною, хоч і спірною, темою праць з антропології та
етики. Основні питання, які розглядають у ході суперечок про тварин і їх моральний статус, є
такими: чим виправдовується панування людини над іншими створіннями? На яких підставах люди
дозволяють собі вбивати, поїдати, спричиняти біль й обмежувати свободу пересування нелюдських
істот та ін. 1 Для того, аби дослідити та охарактеризувати поняття прав тварин, необхідно дослідити
зародження концепції прав тварин в історії зоозахисного руху та становлення науки зоопсихології,
яка лягла в основу концепції прав тварин та напряму пов’язана зі становленням руху за права
тварин.
Теоретичну базу заявленої проблематики складають праці В. Е. Борейка, Т. Р. Короткого, А.
В. Гриня, В. Агафонова, К. Стоуна, П. Сінгера та ін. Метою статті є дослідження генезису поняття
прав тварин у правовій науці.
З часів Декарта, чию концепцію поведінки тварин можна охарактеризувати однією його
фразою: «Немає сумніву, що тварини не мають ніяких справжніх почуттів, ніякої справжньої
пристрасті, як ми, вони тільки автомати, хоч і незрівнянно досконаліші будь-якої машини, зробленої
людиною», минуло 400 років. Також афоризм, який належить Рене Декарту – Animal non agit, agitur
(«Тварина може бути лише об’єктом, а не суб’єктом дії»), заперечує право тварини бути
особистістю. Погляди Декарта мали велику підтримку аж до середини XIX ст. серед зоопсихологів.
Зоопсихологія – це наука про психічну діяльність тварин, її прояви, походження і розвиток у
видовому та індивідуальному аспектах. У психічній діяльності відображається сприйняття світу
тваринами і ставлення до нього, яке виявляється в зовнішній поведінці, доступній спостереженню з
боку.
Одним із перших зоопсихологів можна вважати Арістотеля. Він вважав, що тварини мають
психічні здібності, аналогічні психічним здібностям людей, та визнавав розбіжності у психіці
тварин різних видів. Відмічав у тварин наявність пам’яті, почуттів, здатності до навчання та
розділяв психіку тварин і психіку людей. Погляди Арістотеля випередили час. Аналогічних
1

Права тварин. <http://slovopedia.org.ua/40/53407/261269.html>.
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висновків дослідники дійшли лише в середині ХVІІІ ст. Засновником сучасної зоопсихології можна
вважати Ж. Бюффона, який створив 36-томну працю, присвячену життю тварин. Можна
стверджувати, що він почав систематично збирати фактичний матеріал з етології 1 .
Наука етологія (від грецького слова «етос» – норов, звичай) появилася лише на початку ХХ ст.
Дана наука вивчає причини й особливості поведінки організмів у всіх її проявах. Цей розділ зоології
займається всіма аспектами поведінки тварин, але найбільшу увагу приділяє питанням взаємин між
ними, завоювання ними певного соціального статусу 2 . Прямий зв’язок зоопсихології та етології з
правовим регулюванням поводження з тваринами можна знайти в сучасних міжнародних правових
документах. Зокрема, Європейська конвенція про захист домашніх тварин оперує поняттям
«етологічні потреби тварин» 3 .
В історії зоозахисного руху можна виділити три основні ідеологічні напрями, яких послідовно
дотримувалися зоозахисники, починаючи з XIX ст. Перший характеризується обмеженням
жорстокості щодо тварин. Саме тому перші зоозахисні товариства називалися «товариства проти
жорстокості до тварин» чи «товариства заступництва тварин». Тобто на початку XIX ст. боротьба
велася із самим неприйнятним та цинічним ставленням до тварин.
Починаючи із середини XX ст., був розроблений новий ідеологічний напрям, який
ґрунтувався на забезпеченні благополуччя тварин. Даний напрям зародився на теренах Європи та
Америки. Це був надзвичайно вагомий крок, який переносив захист тварин на якісно новий рівень.
Йшлося про новий етап ставлення до тварин, який передбачав достатній рівень благополуччя тварин
та відповідав їхнім фізіологічним і біологічним потребам.
Саму сучасну та передову ідеологію зоозахисного руху розробили у 1980-х роках такі
філософи-зоозахисники, як: Том Реган, Пітер Сінгер та ін. Вона ґрунтується на захисті прав тварин.
Метою даної ідеології є визволення тварин від рабства людей та захист основних прав тварин – на
життя, свободу, захист від страждань. Австралійський філософ Пітер Сінгер уперше висунув
аргументи про звільнення тварин 5 квітня 1973 р. у своїй рецензії на книгу «Тварини, люди і
мораль» для «Нью-Йоркського книжкового огляду». Його ідеї стали опорними у становленні руху за
права тварин 4 . Надалі рецензія Пітера Сінгера переросла в окрему книгу «Звільнення тварин», яку
сьогодні зоозахисники справедливо вважають «біблією» сучасного руху за права тварин.
Публікація «Визволення тварин» у 1975–1976 рр. у США та Великій Британії відповідно
викликала різке підвищення інтересу серед учених до прав тварин. Том Реган писав 2001 р., що
філософи за останні двадцять років написали про права тварин більше, ніж за попередні дві тисячі.
У фундаментальному «Керівництві по бібліографічних джерелах про права тварин» Роберта
Гарнера десять сторінок вміщують список усіх філософських праць про права тварин до 1970 р. і
тринадцять сторінок – за період від 1970-го до 1980 р. 5
Не лише правники, а й багато філософів звертали увагу на те, що основні тенденції розвитку
людства останніми століттями визначалися економічною парадигмою, яка створює споживацьке
ставлення людини до світу. «Природа у філософії права нового часу завжди залишалася
безправною», – пише В. Хесле 6 . Про проблему осмислення своєї єдності з природою говорили
багато філософів. Так, відповідно до В. І. Вернадського людина, як і всякий живий організм, є
функцією біосфери. А. Швейцер вважав, що етика полягає в тому, щоб виказувати рівне
благоговіння як перед своїм, так і перед будь-яким іншим життям. Саме в цьому полягає
моральність. Добро, за А. Швейцером, – це те, що служить збереженню та розвитку життя, зло – те,
що знищує життя чи перешкоджає йому. Сучасний філософ-богослов Е. Лінзі вважає, що людина
наділяється особливим даром Бога, вона може робите те, що не можуть робити інші істоти, –
шанувати, поважати та радіти всім божим створінням.
Свій вклад у становлення концепції прав тварин вносять і біологи. Сучасні досягнення вчених
у суміжних галузях між біологічними та соціальними науками, наприклад у соціальній етології,
соціобіології, сприяють новому розумінню тварин як створінь, які перебувають у близькому
1

Никольская, А.В. (2011). Зоопсихология и межвидовая психология. Москва: Эксмо, 21.
Екологія життя. <http://www.ecolive.com.ua/ecoterm?title>.
3
Буткевич, О.В., Короткий, Т.Р. (2013). Європейська конвенція про захист домашніх тварин. Одеса:
Фенікс, 11.
4
Singer, P. «Animal liberation». <www.nybooks.com/articles/article-preview?article_id=9900>.
5
Regan, Tom. (2001). Defending Animal Rights. University of Illinois Press, 67.
6
Хесле, В.(1994). Философия и экология. Москва: АО «Ками», 24.
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спорідненні з людиною. Погляд людей та суспільства змінюється. Когнітивні (пізнавальні) здібності
активно досліджуються в наші дні у тварин.
Права тварин – ідея про рівноцінність головних потреб людей і тварин (наприклад, потреби
уникати болю, зберегти своє життя) 1 . Автори теорії прав тварин дотримуються різних філософських
та правових точок зору, проте всі в цілому єдині в тому, що тварин не можна розглядати як
приватну власність і використовувати для отримання їжі, одягу, в індустрії розваг і наукових
експериментах, а деякі права, наприклад право на життя та захист від заподіяння тілесних
ушкоджень та моральної шкоди, повинні бути юридично закріплені за тваринами. У концепції прав
тварин отримала свій розвиток ідея справедливості щодо тварин, згідно з якою єдиним етичним
підходом до проблеми вважається справедливе ставлення до всіх живих істот. Хоч теорія прав
тварин в основному відрізняється від умов добробуту тварин, існує значний розрив між теорією
прав тварин і соціальним явищем, яке ми називаємо «рух за права тварин». Сучасний рух захисту
тварин не зміг перевести теорію прав тварин в практичну і теоретично послідовну стратегію для
соціальних змін.
На даний момент існує два основних філософських підходи до питання про права тварин:
утилітарний і правовий. Першого дотримується професор біоетики Прінстонського університету
Пітер Сінгер. Другого – почесний професор філософії Університету Північної Кароліни Том Реган і
професор права та філософії Рутжерської школи права Ньюарка Гері Франсіон.
Сінгер не підтримує концепції природного права і того, що тварини можуть володіти ними.
Замість цього він вважає, що коли ми обдумуємо можливі наслідки нашого вчинку, щоб визначити,
чи буде він етичний чи ні, першорядні потреби тварин (особливо потреба уникнути болю) повинні
розглядатися як не менш цінні, ніж схожі потреби людей. Тобто страждання істот, людської вони
природи чи ні, рівні між собою. І немає ніякого морального обґрунтування, щоб вважати одні з них
важливіші від інших. Реган і Франсіон, навпаки, не концентруються на наслідках. Реган стверджує,
що тварини – це, як він їх називає, «суб'єкти життя» і тому мають бути наділені природними
правами, які не можна ігнорувати. Франсіон – що у тварин є лише одне право, яке потрібно
узаконити: право не бути чиєюсь власністю. Все інше послідовно випливає з цієї зміни парадигми.
Отже, аболіціоністи дотримуються правового підходу, однак закликають законодавчо закріпити за
тваринами тільки одне право – право не бути чиєюсь власністю. Вони вважають, що заборона брати
у власність живих істот може стати ключовим рішенням для зменшення страждань тварин. Гері
Франсіон стверджує, що фокусування на «добробуті тварин» може насправді тільки погіршити
становище тварин, бо зміцнює власницький погляд на них і дає суспільству можливість спокійно їх
використовувати.
Необхідно зазначити, що в Україні не існує такого поняття, як права тварин, до того ж
відповідно до ч. 1 ст. 180 Цивільного кодексу України тварини є особливим об'єктом цивільних прав
і на них поширюється правовий режим речі, крім випадків, установлених законом.
Франсіон називає організації, які дотримуються ідеї «благополуччя тварин», наприклад PETA,
«новими велфарістами». «Люди за етичне ставлення до тварин», PETA – організація, що веде
боротьбу за права тварин. В основі зоозахисних принципів організації лежить переконання
(періодично критиковане), що тварини мають права і заслуговують того, щоб їхні основні інтереси
були враховані незалежно від того, чи приносять вони користь людям. На переконання
прихильників організації, тварини здатні страждати і прагнуть самостійно вести власне життя.
Тобто організація вважає, що люди не мають права використовувати тварин для їжі, одягу, розваг,
дослідів і будь-яких інших цілей. Автори книги «Права тварин» Тамара Ролліф та Дженіфер Харлі
стверджують, що дана організація має більше спільного із захисниками тварин XIX ст., ніж з рухом
за права тварин. Існує думка, що у США не існує повноцінного правового руху за права тварин, бо
увага приділяється в основному «їх благополуччю», що має зовсім інший юридичний зміст.
Деякі фахівці не згодні з теорією захисту права природи, наполягаючи на тому, що наявність
прав обов’язково передбачає наявність обов’язків. Саме тому вовки та конвалії не можуть мати
прав, бо в них немає обов’язків 2 . Однак Холмс Ролстон III в пух і прах розбиває таку точку зору:
«Вважати права та обов'язки взаємними означатиме те, що лише моральні посередники будуть
прийматися до уваги етичними міркуваннями. Але ж борг існує і стосовно тих людей, хто не може
1
2

Roleff, T. (1999). The rights of animals. Greenhaven Press, Inc., PO Box 289009, San Diego, 17.
Борейко, В.Е. (2011). Настольная книга зоозащитника. Киев: Логос, 22.
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за себе постояти або відстояти свою позицію... Моральність потрібна завжди, коли уразливого треба
захищати від посягань сильного» 1 .
«Сама правова практика, – справедливо вважає російський екологічний юрист А. В. Гринь, –
обганяючи теорію під тиском відповідних потреб, непомітно розвивається в бік сприйняття
біологічних видів як носіїв природних прав» 2 .
Американський екоюрист Крістофер Стоун у своїй праці, яка стала класичною, «Чи повинні
дерева мати права?» писав: «Природні об’єкти мало враховуються заради них самих і в законі, і в
народних рухах. Безправ’я природного навколишнього середовища може і повинно змінюватися.
Природні об'єкти не мають прав не тому, що вони не можуть говорити. Корпорації, держави,
володіння, немовлята, муніципалітети, університети теж не можуть говорити. За них говорять
юристи (...). Якщо людська істота стає немічною і має справи, з якими вона некомпетентно
впорається, суд призначає людину, якій надаються повноваження управляти справами
некомпетентного. Вчиняючи так, ми, по суті, робимо природний об'єкт за допомогою його
піклувальника юридичною сутністю, компетентним зібрати позови про збитки і подати їх перед
судом (...). Піклувальник переконував би суд у шкоді, у даний час не визнаній, – смерті орлів і
неїстівних крабів, стражданні морських левів, зникнення з поверхні землі птахів, які не мають
комерційної цінності, загибелі територій дикої природи...» 3 .
Можна стверджувати про те, що К. Стоун обґрунтував практичне застосування чисто
теоретичної ідеї прав тварин (природи). Він стверджує, що природні об’єкти володіють правами,
тобто є правоздатними спочатку (від народження). Те, що вони не є дієздатними, не заважає
захищати їхні права в суді їхнім опікунам або захисникам, наприклад природоохоронним
організаціям. Так само, як опікуни захищають у судах права недієздатних людей – безпомічних
старих, немовлят, розумово відсталих людей. Додання диким тваринам і рослинам прав не означає
припинення їх використання (як і люди, що володіють правами, продовжують один одного
використовувати), а тільки припиняє їх використання зі зловживанням (експлуатацію). Право – це
регулятор суспільних відносин. У цьому разі права тварин регулюватимуть відносини людей з
тваринами.
Концепція прав тварин та інших природних об'єктів здавна була притаманна різним
культурам, релігіям і народним поглядам. Так, у Карпатах місцеве населення вважало, що кожен
ведмідь має право задерти 10 голів худоби. Якщо ведмідь задер менше, ніж 10 голів худоби, його не
вбивали 4 . У північноамериканських індіанців права деяких диких тварин, наприклад лосося,
прирівнювалися до прав цілої нації. Права тварин здавна підтримувалися буддизмом. У своїй статті
«Дебати з приводу Закону про крадіжку лісу» поняття моральних прав дерев впровадив К. Маркс.
Про захист прав тварин говорив визволитель негрів з рабства Президент США А. Лінкольн. 1894 р.
німецький суддя Брегенцер написав книгу про юридичні права тварин, 1983 р. подібну – англієць
Сольт.
У Росії про права тварин одним із перших, 1898 р., заявив активіст Російського товариства
захисту тварин А. Дарон. 1899 р. вийшла книга пітерського юриста С. Фішера «Людина і тварини.
Етико-юридичний нарис», у якій автор говорив про необхідність визнання «правової особистості
тварин». 1903 р. у Москві видається книга приват-доцента Московського університету П. В.
Безобразова «Про права тварин». На захист прав тварин на початку ХХ ст. виступали такі видатні
люди, як: видавець Л. Толстой, В. Г. Чертков, І. І. Горбунов-Посадов, професор А. П. Семенов-ТянШанський.
2003 р. Київський еколого-культурний центр провів міжнародну конференція «Природні
права тварин», на якій була прийнята, а пізніше опублікована низка декларацій про права природи 5 .

1

Ролстон, Х. (2005). Долг в отношении исчезающих диких видов. Гуманитарный экологический журнал,
2, 51.
2
Гринь, А.В. (2007). Естественные права биологических видов. Гуманитарный экологический журнал,
10, 2.
3
Стоун, К. (2001). Должны ли деревья иметь права? Гуманитарный экологический журнал, 1, 57.
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Васидлов, Ю. (2006). Украинские народные корни концепции прав природы. Гуманитарный
экологический журнал, 2, 85.
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Декларация прав природы (2003). Киев: КЭКЦ, 15.
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У цей час, за даними соціологічних досліджень у Росії та Україні, близько 70% опитаних
підтримують ідею прав тварин 1 .
Права природи – найважливіший розділ екологічної етики. Права тварин є частиною концепції
прав природи, важливим розділом екологічної етики. Екологічна етика – це вчення про етичне
ставлення людини до природи, що ґрунтується на сприйнятті природи як члена морального
співтовариства, морального партнера (суб'єкта) рівноправності й рівноцінності всього живого,
обов'язків людини перед природою, а також обмеження прав і потреб людини 2 . Права природи –
потреби, домагання, інтереси природи, розглянутої як моральний партнер, захищаються морально і
законом.
Як справедливо вважає російський екоюрист В. Агафонов, права природи можна розглядати в
об'єктивному і суб'єктивному сенсі. Право природи в об'єктивному сенсі – це система правил
поведінки, система регулювання суспільних відносин з природою. Право природи в суб'єктивному
сенсі – це визнане домагання будь-якої живої істоти на яке-небудь благо, якийсь інтерес у чомунебудь. В основі права лежить домагання живої істоти 3 . Можливо й таке формулювання: право
природи – це узаконена мораллю чи законом можливість природи мати які-небудь претензії та
інтереси. Мати право – означає мати претензії на щось і щодо когось, до визнання якого закликають
правила чи в разі з моральними правами – принципи освіченої совісності.
Ще в часи Є. Бентама етики вважали, що правами володіють тільки ті живі істоти (вищі
тварини: ссавці й птиці), які відчувають біль або мають розум. Однак нині наділення правами
поширилося на всі без винятку живі істоти, включаючи мікроорганізми. Річ у тім, що всі вони
мають здатність до харчування і росту, дихання і самозахисту, до свідомих бажань і надій, прагнень
та імпульсів, волі до життя; властивості та нахили, подібні цим, визначають їхній інтерес. А хто має
інтереси, той потребує прав для захисту. Камінь, на відміну від білки або ромашки, не має здатності
до харчування і росту, не має інтересів у цьому, а значить, не може володіти правами щодо їх
захисту.
За всіма живими істотами на рівні видів і особин можуть бути визнані такі права. На рівні
видів: право на існування; право на відшкодування шкоди з вини людини; право на генетичну
різноманітність; право на процвітання. На рівні особин: право на життя; право на природну свободу;
право на захист від страждань з вини людини; право на необхідну для життя частку земних благ;
право на генетичну різноманітність; право на відсутність відповідальності перед людиною; право на
опіку (для домашніх і сільськогосподарських рослин і тварин).
Концепція прав тварин набуває дедалі більше прихильників. Вагомим кроком до визнання
прав тварин можна назвати прийняття Кембриджської декларації про свідомість, у якій йдеться, що
люди не унікальні у володінні неврологічними механізмами, які генерують свідомість, а разом з нею
й умисну поведінку 4 . Документ був прийнятий у липні 2012 р.
Відповідно до Кембриджської декларації свідомість властива всім ссавцям, усім птахам і
багатьом іншим тваринам, зокрема деяким членистоногим і головоногим молюскам (наприклад,
восьминогам та кальмарам). Однак учені не заявляють, що свідомість, як і здатність відчувати
задоволення і біль, у тварин і людини абсолютно однакова. Дослідники дотримуються точки зору,
що вони дуже схожі. Так, наприклад, якщо собака відчуває біль чи радість, у його мозку
активуються нервові структури, подібні до тих, що активуються в мозку людини, коли вона відчуває
страх, біль або задоволення. На думку авторів декларації, вона написана, насамперед, для
громадськості, а не для вчених. Дослідники сподіваються, що наукове визнання існування
свідомості у тварин допоможе зупинити зловживання мільйонами живих створінь.
Ще Ч. Дарвін стверджував, що «тварини володіють певними здібностями до розумової
діяльності» і що «різниця між психікою людини та психікою вищих тварин, яка б вона не була
велика, – це, звичайно, різниця у ступені, а не в якості», і відкидав думку про те, що тварини
порівняно з людиною перебувають на значно нижчому рівні психічного розвитку.
Права тварин можуть бути моральні (природні) і юридичні. Моральні права захищаються
мораллю, звичаєм, традиціями, а юридичні права – законом. Наявність у живих істот моральних, а
1

Борейко, В.Е. (2005). Прорыв в экологическую этику. Киев: КЭКЦ, 4-е изд., 38.
Борейко, В.Е. (2008). Этика и практика охраны биоразнообразия. Охрана дикой природы, 56, 18.
3
Агафонов В. (2003). Права природы: рождение концепции. Гуманитарный экологический журнал, 5.
4
Кембриджська декларація про свідомість. <http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/kembridzhskadeklaratsiya-pro-svidomist>.
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потім і юридичних прав (хоча б для початку на рівні видів), на думку російського екологічного
юриста А. В. Гриня, має далекосяжні наслідки для природоохоронної практики. По-перше,
біологічний вид перестає бути власністю. Жодна фізична або юридична особа не може ним
володіти. По-друге, позначені права суб'єктності біологічних видів і популяцій наділяють їх
громадянськими правами і включають розвинений механізм правового захисту. І не тільки
майнових інтересів, якщо популяція зазнала збитків. Якщо завдана шкода суб'єктові права
незворотна, то включається, наприклад, кримінальне законодавство за фактом геноциду. По-третє,
будь-який біологічний вид, а не тільки людина, може стати власником деяких фінансових активів,
які можуть накопичуватися в місцевих або національних бюджетах саме для їх охорони.
У самій природі прав, як і екологічної етики, не існує. Тобто в природі прав немає, але в
природи (живих істот) – є. Тварини не можуть порушувати прав один одного. Права тварин – це
чисто людська, штучна конструкція, і вона існує тільки у відносинах або між людьми, або у
відносинах людей з тваринами. Права тварин захищаються від насильства з боку людини і держави,
а не від насильства з боку інших тварин, наприклад хижаків. Більше того, тварини не відповідають
за свої вчинки, коли порушують людські закони. Відповідно за свою поведінку вони не можуть бути
покарані або переслідуватися іншим чином.
2006 р. в Україні набрав чинності Закон України «Про захист тварин від жорстокого
поводження». Щороку права тварин отримують дедалі більше визнання в людей. У США курс про
права тварин читається в 25 вузах і з 1984 р. діє організація «Юристи за права тварин». 25 червня
2008 р. Парламент Іспанії вперше у світі затвердив права тварин. У даному разі право на життя,
свободу і захист від непотрібних страждань з вини людини отримали тільки людиноподібні мавпи.
Тепер вони не можуть бути предметом купівлі-продажу, їх не можна використовувати в цирках, для
дослідів і в рекламі. Важливість цього кроку для розвитку екологічної етики та захисту тварин
важко переоцінити 1 . У 1990-х роках у Швейцарії була внесена поправка до Конституції з приводу
охорони всіх живих істот, у тому числі й рослин 2 . Тепер охочі придбати собаку повинні пройти
чотирирічний курс з догляду за тваринами, рибалки повинні вчитися ловити рибу гуманними
способами, не можна утримувати рибок в акваріумі, прозорому з усіх боків.
На початку 2000-х років в Еквадорі була прийнята нова Конституція, в якій визнаються
(мабуть, уперше у світі) права екосистем. Таким чином, еквадорські ріки й ліси не просто державна
власність, а моральна одиниця з правами на існування та відновлення. Німеччина кілька років тому
першою у світі включила у свою Конституцію ст. 2-А, присвячену захисту тварин. Конституція Індії
вимагає етичного ставлення до тварин. У Конституції Австрії появилися слова: «Держава захищає
життя і благополуччя тварин унаслідок особливої відповідальності людей щодо тварин як своїх
братів».
У світовій судовій практиці вже появилися прецеденти розглядання в суді позовів на захист
прав диких тварин. В Японії окружний суд префектури Кагошима задовольнив позов про
анулювання дозволу на вирубку лісу. Позивачами за позовом були названі представники місцевої
фауни, у тому числі амамійський заєць. Окружний суд Нагасакі задовольнив позов та висунув
рішення про зупинення будівельних робіт у затоці Ісхая. Позивачами виступали сама затока і п'ять
видів місцевої фауни.
Ознайомившись з різними точками зору про існування прав тварин, можна дійти висновку, що
у тварин є права і вони мають право на життя вільне від страждань. Протягом останніх двох століть
статус тварин змінився з безправного, в якому тваринам могли бути спричинені страждання будьяким способом на власний розсуд її господаря, до такого, коли вже йдеться про рівність моральних
прав людей та тварин. Права тварин – захищені мораллю і законом потреби, домагання, інтереси
тварин, що розглядаються як моральні партнери. Права тварин є частиною концепції прав природи,
є важливим розділом екологічної етики.
Як уявляється, моральна рівність людей та тварин лежить в основі питання про права тварин.
Світовий досвід у сфері поводження з тваринами, насамперед законодавчого визнання за живими
істотами природних прав, має бути перспективою законодавчого регулювання поводження з
тваринами в Україні. На жаль, при сучасному рівні життя нашої держави поки неможливо
здійснювати на практиці захист усіх наведених вище прав тварин. Однак ми повинні прагнути до
1
2
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цього в майбутньому. Як приклад, можна провести аналогію з правами людей іншого покоління
(соціальними, економічними, культурними). Ці права для багатьох держав поки нездійснені, бо для
їх задоволення знадобилися б величезні кошти. Однак, задекларувавши їх, держави
продемонстрували, що вони будуть вживати заходів для виконання цих прав у майбутньому. І хоч в
Україні не існує поняття «права тварин», (відповідно до українського законодавства тварини – це
речі, приватна власність), визнання прав тварин як соціально-культурної категорії стане однією з
найбільш промовистих ознак розвиненості та свідомості нашого суспільства.
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ІНСТИТУТ НАРОДНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА В
КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ БОГДАНА
КІСТЯКІВСЬКОГО
The article is devoted to the theoretical problems of organizing and realizing popular
representation in Bohdan Kistyakivskyi’s Concept of the Legal State. The significance of popular
representation in the mentioned concept consists in the fact that each personality and the
whole nation should be not only the object of power but its subject as well. B. Kistyakivskyi
considered legislative activity as the exclusive sphere of the body’s competence formed by the
popular representation. The principles of general, equal and direct suffrage by secret ballot are
the basic requirement of democracy in his concept of the legal state.
The institution of popular representation in B.Kistyakivskyi’s concept of the legal state was the
mechanism of expressing the people’s will and, therefore, the people’s responsibility for
condition of public affairs. Despite considerable criticism of the Parliament bicameral structure
by the Ukrainian philosopher of law, he considered it as an acceptable and appropriate one in
the period of developing the legal state provided that both chambers are formed on the basis of
the general suffrage. According to his concept, the necessary compliment for the legislative
functions of the popular representation body was the direct popular legislation expressed in
referendums and popular legislative initiative.
Key words: popular representation, people’s will, B.Kistyakivskyi’s concept of the legal state,
suffrage
Для розвитку сучасної юриспруденції чималу важливість становить вивчення та
переосмислення основний ідей і праць класиків світової й української правової думки. До таких
класиків, безперечно, належить Богдан Олександрович Кістяківський (1869–1920) – український
правознавець-інтелектуал, автор оригінальної концепції правової держави, вклад якого в юридичну
науку високо оцінюється як в Україні, так і в інших державах. Одним із маловивчених аспектів його
наукової творчості на сьогодні залишається питання народного представництва в правовій державі,
тому метою цієї статті є висвітлення саме зазначеної проблеми в концепції Б. Кістяківського.
Одним із визначальних положень концепції правової держави Б. Кістяківського було те, що в
правовій державі як окрема особистість, так і сукупність особистостей (народ) повинні бути не лише
об'єктом влади, але й також її суб'єктом 1 . По цих мотивах український правознавець вважає народне
представництво належним до найбільш важливих інститутів правової держави 2 . Із цією думкою
українського мислителя варто погодитися, адже народне представництво є формою участі народу в
здійсненні державної влади та місцевого самоврядування з метою представлення його інтересів та
захисту прав і свобод громадян. Правова природа народного представництва випливає з принципу
народного суверенітету та полягає в тому, що воно входить у систему публічної влади і водночас
надає можливість індивідам брати участь в управлінні загальносуспільними справами через своїх
представників. Основними формами реалізації народного представництва є вибори посадових осіб і
органів державної влади та місцевого самоврядування, а також референдуми 3 .
Завдяки даному інституту народ стає співучасником влади, створюючи одні нормативноправові акти та впливаючи на інші. Отже, престиж і визнання державної влади, за Б. Кістяківським,
полягає не в її недосяжності, а в підтримці та опорі з боку народу. Від народної підтримки залежать
її сила та міцність. У правовій державі народ і уряд не можуть бути вороже налаштованими один до
1

Биля-Сабадаш, І.О., Дашковська, О.Р., Демиденко, Г.Г. та ін. (2009). Історія вчень про державу і право.
Харків: Право, 197.
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Кістяківський, Б. (1996). Держава і особистість. Богдан Кістяківський. Вибране. Київ: Абрис, 247.
3
Ставнійчук, М.І. (2002). Народне представництво. Юридична енциклопедія, 4, Київ: Українська
Енциклопедія, 49.
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одного. Водночас влада і народ не можуть злитися цілковито, бо вони є різними суб'єктами, хоч і
солідарними у своїх завданнях та інтересах 1 . Таким чином, можемо однозначно стверджувати, що Б.
Кістяківський був прихильником народовладдя, вважаючи, що правовою може бути тільки
демократична держава.
За переконанням українського філософа права, кожен важливий закон у конституційній
державі є результатом компромісу, виробленого різними партіями, котрі виражають вимоги тих
суспільних груп, що їх обрали та чиї інтереси вони представляли. Сучасна держава, як зазначав Б.
Кістяківський, базується на компромісі, тому й Конституція кожної окремої держави є компромісом,
який повинен був примирити різні намагання найбільш впливових суспільних груп у цій державі. З
огляду на цю обставину правова держава не могла бути тотожною дворянській, буржуазній або
соціалістичній, оскільки ці поняття лише відображали баланс суспільних інтересів, а правова
держава їх реалізовувала, захищаючи при цьому невід'ємні права особистості 2 .
Виключною сферою компетенції органу, утвореного народним представництвом, Б.
Кістяківський вважав законодавчу діяльність: «…при свободі та самодіяльності суспільності особа
сама повинна так чи інакше брати участь у виробленні норм або правил, виражених у законах, які
будуть її зв’язувати та зобов'язувати». Отже, він вважав, що у виборах органу народного
представництва повинен був брати участь весь народ, а будь-які обмеження виборчого права чи
надання певним особам і суспільним групам виборчих привілеїв називав «принципово
недопустимими». Принципи загального, рівного і прямого виборчого права з таємним голосуванням
є основною вимогою народовладдя в концепції правової держави Б. Кістяківського. Згідно з його
вченням немає нічого, що забезпечувало б державну єдність і національну солідарність так, як це
виконувало загальне виборче право. Прикладом такої закономірності український правознавець
вважав впровадження загального виборчого права в об’єднаній Німеччині, що здійснив О. Бісмарк,
та консолідацію різних народів, які входили до складу Австро-Угорщини 3 . Як відомо, Австрія
запровадила загальне виборче право 1907 року 4 .
Щоправда, інститут народного представництва зовсім не завжди і не у всіх державах був
причиною зростання правової свідомості населення чи стрімкого розвитку правової держави.
Зокрема, Б. Кістяківський із сумом констатував, що в Державній Думі Російської імперії третього
скликання (1907–1912 рр.) не існувало повної та рівної для всіх свободи слова, оскільки вона дефакто відрізнялася в правлячої партії та опозиції при обговоренні різних питань. На думку
українського правознавця, такий стан речей був недопустимим з огляду на те, що народне
представництво незалежно від свого складу повинно відображати хоч би правове сумління усього
народу – його етичний мінімум 5 . Водночас він доводив, що навіть недоліки народного
представництва в Російській імперії не здатні цілковито знівелювати історичне значення його
створення, адже в таких умовах було досягнуто одне з визначальних начал правової держави –
узгодження норм діючого права з народною правосвідомістю 6 .
Як відомо, основним владним інструментом народного представництва є вищий
представницький орган (парламент), наділений законодавчою владою. Навіть і сьогодні питання про
його структуру продовжує бути актуальним і по-різному вирішується в державах світу. На час
розробки Б. Кістяківським його концепції правової держави питання про структуру вищого органу
народного представництва також мало чималу актуальність і викликало дискусії в наукових колах.
Основною дилемою в цих дискусіях було питання про те, яка структура парламенту є більш
раціональною – однопалатна чи двопалатна. З цього приводу український правознавець заявив, що
всі раціональні аргументи вказують на перевагу саме однопалатної структури, оскільки народному
представництву повинна бути притаманна єдність, а не роздвоєння 7 .
1

Кістяківський, Б. (1996). Держава і особистість. Богдан Кістяківський. Вибране. Київ: Абрис, 247-248.
Кистяковский, Б.А. (2013). В защиту права (интеллигенция и правосознание). Русская правовая и
политическая мисль. Москва: Летний сад, 630.
3
Кістяківський, Б. (1996). Держава і особистість. Богдан Кістяківський. Вибране. Київ: Абрис, 250-251.
4
Кульчицький, В.С., Тищик, Б.Й. (2008). Історія держави і права України. Київ: Ін Юре, 243.
5
Кистяковский, Б.А. (2013). В защиту права (интеллигенция и правосознание). Русская правовая и
политическая мисль. Москва: Летний сад, 630.
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Кистяковский, Б.А. (1913). Наши задачи. Юридический вестник, 1, 4-5.
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Кистяковский, Б.А. (1907). Какъ осуществить единое народное представительство? Русская мысль, ІІІ,
113.
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Б. Кістяківський зауважив, що двопалатна структура парламенту виникла не через певні
раціональні причини, а історичним шляхом. Тому її прихильники не в змозі обґрунтувати
доцільність цієї моделі раціональними факторами. Двопалатна структура парламенту виникла не
внаслідок логічних передумов, а на підставі компромісу між фактичними відносинами. Керуючись
думкою про те, що правова держава повинна виражати народну єдність і єдність національних
інтересів, Б. Кістяківський відстоював єдність народного представництва, а тому – однопалатну
структуру парламенту. На його думку, двопалатний парламент може виражати групові чи станові
інтереси, але аж ніяк не загальнодержавні. Він заявляв: «Формування однієї палати, безсумнівно,
найбільше відповідає загальному, рівному та прямому виборчому праву, адже немає підстав ділити
депутатів, обраних однаковим способом, і організовувати їх у два різних зібрання» 1 . Однак
український правознавець не вважав однопалатну структуру парламенту універсальною для всіх
держав у будь-яких історичних умовах, про що йтиметься далі.
Станом на початок ХХ ст. усі впливові та великі за площею держави Європи й Америки мали
двопалатні законодавчі органи. Натомість більшість держав із невеликою площею та кількістю
населення мали однопалатні парламенти. Цій закономірності окремі німецькі правознавці (Р. фон
Моль та ін.) намагалися надати догматичне значення, однак Б. Кістяківський не погодився з таким
підходом. На його переконання, єдиною причиною переважання однопалатної структури
парламенту в невеликих державах було тільки те, що їм категорично не підходила двопалатна
структура 2 . Переважання однопалатної структури парламенту в невеликих за площею державах
притаманно й сучасній Європі.
Водночас Б. Кістяківський не заперечував того, що при обмеженій території та незначній
кількості населення народне представництво має в таких державах дещо інший характер, ніж у
великих державах. Насамперед, воно перебуває у значно тіснішому контакті зі своїми виборцями,
який виступає гарантією запобігання певним помилкам законодавчого органу. Як приклад
зазначеної переваги, український правознавець наводив швейцарську практику, де існував
ефективний контроль за діяльністю органу народного представництва завдяки інститутам
референдуму, народної ініціативи та народного вето. За таких умов унеможливлювалися ситуації,
коли б рішення законодавчого органу суперечили інтересам більшості населення держави 3 .
Безперечно, велика територія держави вимагає від неї більш складної системи публічної влади,
однак, як переконував Б. Кістяківський, це не повинно виражатися саме в поділі органу народного
представництва на дві палати. Він припускав, що в такій державі повинно відбутися, насамперед,
розширення прав і розвитку органів самоврядування 4 .
На той час світовій практиці були відомі три варіанти організації верхньої палати парламенту:
членство у верхній палаті було спадковим правом певних знатних родів (наприклад, англійська
палата лордів); членів верхніх палат призначав глава держави (на початку ХХ ст. таким був
італійський сенат); верхні палати обирало населення держави (вперше така практика була
впроваджена у США) 5 .
Б. Кістяківський був прихильником саме виборних верхніх палат, оскільки принцип
демократизму вимагав застосування виборності до всіх без винятку народних представників.
Найбільш демократичною верхньою палатою свого часу він вважав французький сенат, який
обирало населення, однак шляхом непрямих виборів. Колегію виборщиків тогочасної Франції
становили представники органів місцевого самоврядування та делегати від міських і сільських
громад. Виборні верхні палати, за спостереженням Б. Кістяківського, відіграли важливу роль в
історії своїх держав, обстоюючи конституційні інститути та права народного представництва. Вони
здатні подвоїти зусилля законодавчого органу в боротьбі за природні та конституційні права, хоч і
1

Кистяковский, Б.А. (1907) Какъ осуществить единое народное представительство? Русская мысль, ІІІ,
114-115.
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Кистяковский, Б.А. (1907) Какъ осуществить единое народное представительство? Русская мысль, ІІІ,
116-117.
3
Кистяковский, Б.А. (1907) Какъ осуществить единое народное представительство? Русская мысль, ІІІ,
118.
4
Кистяковский, Б.А. (1907) Какъ осуществить единое народное представительство? Русская мысль, ІІІ,
120.
5
Кистяковский, Б.А. (1907) Какъ осуществить единое народное представительство? Русская мысль, ІІІ,
121.
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виявляють чималий консерватизм стосовно соціально-економічних реформ. Стабілізаційний фактор,
роль якого відіграють верхні палати, на думку українського правознавця, зумовлений непрямим
способом їх обрання, меншою кількістю депутатів порівняно з нижньою палатою, їх більш
поважним віком, а також тривалішим терміном повноважень 1 .
Відтак Б. Кістяківський дійшов висновку про те, що в тих державах, де є необхідність захисту
конституції, політичної свободи та відстоювання повноти прав народного представництва, немає
сумнівів щодо потреби функціонування обраної народом верхньої палати парламенту і тому їй
належить значний суспільний авторитет. Натомість у державах, де вкрай необхідно проводити
динамічні соціально-економічні реформи, верхня палата парламенту здатна гальмувати такі
процеси, тому зазнає чималої критики. З огляду на ці обставини ставлення однієї і тієї самої
держави до верхньої палати парламенту здатне кардинально змінюватися залежно від історичних
умов 2 . Отже, український правознавець дійшов цілком обґрунтованого висновку про те, що
доцільність двопалатної структури парламенту визначається певними завданнями, які ставить перед
собою конкретна держава.
Ще одним фактором, що здатний істотно вплинути на структуру органу народного
представництва, є державний устрій. Зокрема, у федеративних державах, частини території яких
наділені певною суверенністю, традиційно парламенти мають двопалатну структуру. При цьому
завданням верхніх палат є захист інтересів суб’єктів федерації: сенат у США, Мексиці, Бразилії та
Канаді; Рада штатів у Індії; Федеральна Рада в Австрії тощо. Як правило, кожен суб’єкт федерації
представляє у верхній палаті парламенту рівну кількість представників (наприклад, усі 50
американських штатів обирають у сенат США по два представника) 3 . Б. Кістяківський пояснив, що
зазначена закономірність випливає з історичних умов формування федерації, адже зазвичай суб’єкт
федерації до вступу в неї був окремою державою, тому повинен бути представлений у
законодавчому органі. Водночас український правознавець акцентував увагу на тому, що правова
держава з великою територією повинна відстоювати інтереси не тільки всіх громадян, але й усіх
провінцій, тому доцільність функціонування сенатів за зразком федеративних держав він вважав
цілком виправданою 4 .
Попри ці міркування Б. Кістяківський не вважав, що двопалатна структура парламенту є
найбільш вдалою для правової держави. Для більшості держав світу він вважав ефективнішою
однопалатну структуру. Двопалатна структура парламенту сприяла на певних історичних етапах
досягненню суспільного компромісу, дозволивши представникам колишніх правлячих режимів не
бути цілком відстороненими від влади. Натомість однопалатна структура парламенту в таких
перехідних умовах загострювала протистояння між колишньою та новою владою, тому приводила
до негативних наслідків 5 . Отже, український філософ права визначив двопалатну структуру
парламенту, насамперед, як перехідне явище у світовій конституційній історії.
Український правознавець також застерігав, що, у разі реалізації однопалатного народного
представництва виключно механічним шляхом, воно могло призвести до цілком небажаних
результатів. У зв'язку з цим Б. Кістяківський зазначив: «Народне представництво, що складається з
однієї корпорації представників, може само собою виявитися органом надзвичайно здатним
викривлюватися та вироджуватися» 6 . Наведене застереження неабияк відповідає Верховній Раді
України сьомого скликання за президентства В. Януковича. Апогеєм беззаконня цього органу влади
1
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128-130.
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Кистяковский, Б.А. (1907) Какъ осуществить единое народное представительство? Русская мысль, ІІІ,
134.
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стало 16 січня 2014 року, коли відбулося голосування в ручному режимі за закони, які істотно
обмежували права громадян і посилювали позиції авторитарної верхівки 1 .
Усі прихильники демократичного розвитку держав вимагали, щоб обидві палати парламенту
обиралися народом шляхом всезагального виборчого права. Б. Кістяківський вважав це єдиною
умовою, за якої парламент незалежно від складу та функцій його палат може бути реальним органом
народного представництва. Водночас український правознавець застерігав і від неправильного
розподілу компетенції між двома палатами парламенту. Він не вбачав загрози в широкій
компетенції нижньої палати, однак відзначав небезпеку в необґрунтованому переважанні
повноважень верхньої палати. У таких випадках глава держави, опираючись на підтримку верхньої
палати, здатний отримати можливість для вчинення державного перевороту. Як приклад зазначеної
закономірності, український правознавець навів державний переворот у Франції, що вчинив 18
брюмера (9 листопада) 1799 року Наполеон І Бонапарт 2 . Цей державний діяч, спираючись на Раду
старшин (верхню палату парламенту) і злякавши Раду п'ятиста (нижню палату парламенту)
якобінською змовою, домігся призначення його першим консулом – фактичним главою держави та
командувачем збройними силами 3 .
Будучи прихильником однопалатної структури парламенту, Б. Кістяківський зазначав, що
конституційна історія Європи свідчить про необхідність поділу парламенту на дві палати за певних
історичних умов задля стійкості народного представництва та всієї системи державної влади.
Більше того, він констатував, що в демократичних державах, де обидві палати обираються на
загальному виборчому праві, двопалатна структура парламенту здатна посилити позиції народного
представництва. Однак у монархічних і недемократичних державах спадкові та призначувані верхні
палати природно ослаблюють народне представництво, посилюючи владу глави держави 4 .
Істотним доповненням законодавчих функцій народного представництва в правовій державі Б.
Кістяківський вважав пряме народне законодавство 5 , яке повинно було реалізовуватися через
референдуми та народну законодавчу ініціативу. Він вважав, що без переходу до прямого народного
законодавства ліквідація верхніх палат парламенту могла би призвести до ослаблення органу
народного представництва, посиливши адміністративну та політичну владу уряду. Також із
зростанням значення прямого народного законодавства Б. Кістяківський прогнозував зменшення
законодавчої влади самого органу народного представництва, оскільки його роль у системі
державної влади буде зведена, передусім, до підготовки та розробки законопроектів: «…зібрання
народних представників, таким чином, перетвориться лише у виборну комісію чи бюро для
підготовки законопроектів, що будуть прийматися чи відхилятися прямим народним
голосуванням» 6 . Попри важливе значення, яким наділяється інститут референдуму в сучасних
державах, все ж таки можна констатувати, що прогноз Б. Кістяківського не справдився з того
приводу, що розширення застосування референдуму здатне звести діяльність органів народного
представництва виключно до підготовчої нормопроектної роботи. Натомість більшість держав (у
тому числі Україна) пішли шляхом розподілу законодавчої компетенції між народом і
представницьким органом влади на три групи законів: закони, що можуть бути прийнятими як
парламентом, так і народом (вони кількісно переважають); закони, які можуть бути затверджені
лише всенародним референдумом (наприклад, про зміну території держави); закони, які заборонено
виносити на референдум (з питань податків, амністії тощо).
Підсумовуючи свій науковий аналіз інституту народного представництва, Б. Кістяківський
дійшов висновку про те, що вимога обмежитися однією палатою парламенту в державі, яка лише
почала переходити до представницької форми правління, є рівносильною посяганню на саме
1

Тимощук В. Скандальні закони 16 січня: докладний аналіз. <http://tsn.ua/blogi/themes/law/zakoni-16sichnya-scho-voni-zminyat-dlya-kozhnogo-ukrayincya-330702.html>.
2
Кистяковский, Б.А. (1907). Какъ осуществить единое народное представительство? Продолженіе.
Русская мысль, ІV, 58-59.
3
Макарчук, В.С. (2001). Загальна історія держави і права зарубіжних країн. Київ: Атіка, 217.
4
Кистяковский, Б.А. (1907). Какъ осуществить единое народное представительство? Продолженіе.
Русская мысль, ІV, 70-71.
5
Кистяковский, Б.А. (1907). Какъ осуществить единое народное представительство? Продолженіе.
Русская мысль, ІV, 161-162.
6
Кистяковский, Б.А. (1907). Какъ осуществить единое народное представительство? Окончаніе. Русская
мысль,VІ, 165-166.
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народне представництво. Також велику загрозу становить намагання передчасно перескочити через
одну форму представницького правління безпосередньо до іншої більш досконалої форми
державного життя. Будучи приреченою на невдачу, така спроба здатна скомпрометувати весь
інститут народного представництва. Відтак український правознавець визнав двопалатну структуру
парламенту найбільш доцільною для держав свого часу, однак з умовою, що обидві палати
формувалися на загальному виборчому праві. Проте в перспективі розвитку правових держав він
бачив їх перехід до однопалатної структури парламенту з послідовним впровадженням
безпосередньої демократії 1 .
Таким чином, інститут народного представництва в концепції правової держави Б.
Кістяківського був механізмом вираження народної волі, а тому й народної відповідальності за стан
державних справ. Правову природу народного представництва дослідник розкривав крізь призму
народного суверенітету за принципом «єдиний народ – єдиний орган представництва». Попри
чималу критику українським філософом права двопалатної структури парламенту, він вважав її
допустимою і навіть доцільною в період становлення правової держави за умови формування обох
палат на основі загального виборчого права. Необхідним доповненням законодавчих функцій органу
народного представництва в його концепції було пряме народне законодавство, виражене в
референдумах і народній законодавчій ініціативі.
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ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА ТА УКРАЇНСЬКА
ДЕМОКРАТІЯ: ГЕОПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ І
ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО
ПИТАННЯ В ДИСКУРСІ Н. ГРИГОРІЄВА
The article analyzes the views of Nikifor Hryhoriiev, one of the leaders of Ukrainian political
emigration in Czechoslovakia, at the role and place of Ukraine in international relations during
the World War II. As an experienced politician, political scientist and sociologist he researched
the international relations of interwar period at a fundamental level and wrote a series of special
works.
N. Hryhoriiev considered the World War II as an opportunity to establish an independent
Ukrainian state. To do this he developed special program of the Ukrainian national liberation
movement before and during World War II. This program was addressed to the Ukrainian
political emigration as the sole legitimate representative of the Ukrainian people.
His program of the Ukrainian national liberation movement included activities in two areas: in
the inner sphere – integration of national democratic forces and in the external sphere –
obtaining the support of the international democratic community. N. Hryhoriiev believed that
only focus on democratic values and leading western democracies, such as the United States and
the United Kingdom, may help Ukraine to get rid of the Soviet Bolshevik dictatorship and
become independent.
N. Hryhoriiev’s concept of post‐war settlement in Europe included guarantees of independence
for all European countries, their consolidation and economic, political and cultural cooperation.
He was convinced that after the victory over Nazi Germany, western democracies displace Soviet
communism from Europe too. And the people that were part of the Soviet Union become
independent and integrated into the Europe.
Key words: N. Hryhoriiev, Ukrainian question, World War II, international relations, the interwar
Ukrainian emigration.
З україноцентричної точки зору одним із найважливіших аспектів участі українців у Другій
світовій війні досі залишається так зване українське питання. По суті, це цілий комплекс проблем,
пов’язаних з місцем і роллю українського народу в цій війні та перспективами здобуття ним
незалежності в означений період. Неоднозначне ставлення, чутливість до цих проблем у суспільстві
переконливо засвідчують їх актуальність та необхідність подальшого наукового осягнення.
Одним із підходів може бути ретроспективний аналіз потенціалу вирішення українського
питання в контексті міжнародних відносин напередодні та під час Другої світової війни. Під цим
кутом огляду актуалізується вивчення концепцій вирішення українського питання лідерів
української політичної еміграції, яка після Української революції 1917–1920 років перебрала на себе
провід в українському національно-визвольному русі та стала фактично єдиним представником
національних інтересів на міжнародній арені.
У даній публікації йтиметься про погляди та політичну діяльність керівника однієї з
найбільших політичних організацій української міжвоєнної еміграції – Української партії
соціалістів-революціонерів за кордоном – Никифора Яковича Григорієва (1883–1953). Один із
провідних діячів Української революції, член Центральної Ради та міністр освіти Української
народної республіки, в еміграції він також став помітною фігурою. З його іменем пов’язані
створення і робота таких відомих українських інституцій в Чехословаччині, як Український
громадський комітет, Українська господарська академія, Український педагогічний інститут імені
М. Драгоманова, Соціалістична ліга Нового Сходу та багатьох інших. Пізніше, у США Н. Григоріїв
став першим директором Українського відділу радіостанції «Голос Америки». Водночас він
залишив по собі чималу наукову та публіцистичну спадщину: з-під його пера вийшло близько 300
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праць, присвячених різноманітним проблемам української та всесвітньої історії, теоретичним
засадам соціалізму, будівництву української незалежної держави. Провідною метою його науковотеоретичної, публіцистичної і практичної політичної діяльності була національно-політична,
соціально-економічна та культурна емансипація України, побудова в ній демократичного
громадянського суспільства.
Вагомим є внесок Н. Григорієва в розвиток та інституалізацію української соціологічної і
політологічної науки. Він був одним з організаторів, керівників та провідних співробітників
Українського соціологічного інституту в Празі, очолював обидві його автономні установи –
Український національний музей-архів та Український робітничий університет. Керуючи відділом
народознавства – по суті, основним в Інституті, позаяк його головним завданням було створення
програми визволення українського народу, – та політичним (за сучасною термінологією –
політологічним) семінаром, що діяв як окрема установа відділу соціології і політики, науковець
виявив себе як фахівець з теорії держави та нації, поведінки і світогляду людини, національного
менталітету, а також як політичний аналітик, експерт з міжнародних відносин.
Міжнародні відносини стали однією з пріоритетних тем для науковця із середини 1920х років. Як досвідчений політик, він добре орієнтувався в міжнародній політичній грі й водночас як
історик та політолог намагався дослідити витоки існуючих конфліктів на фундаментальному рівні.
Причому деякі його праці могли б навіть сьогодні служити посібниками з історії міжнародних
відносин у міжвоєнний період 1 . Оцінки та прогнози синхронного розвитку тогочасної політичної
ситуації, що він подав, збігаються з висновками сучасних історичних та політологічних досліджень
Другої світової війни.
Так, витоки міжнародних конфліктів у міжвоєнний період і ймовірного початку нової світової
війни Н. Григоріїв вбачав у Версальсько-Вашингтонській системі мирних договорів. На його думку
(що тепер ні в кого не викликає сумніву), після Першої світової війни світ розділився на два
протилежні табори – «задоволених і пасивних» держав на чолі з Великою Британією та Францією,
об'єднаних прагненням зберегти своє панівне становище, а також «невдоволених і активних» –
Німеччина, Італія, Японія. Політик констатував, що вже 1936 року Німеччина та Італія перехопили
ініціативу в міжнародній політиці, діючи для задоволення власних амбіцій: перша відмовилася від
виконання угод і окупувала Рейнську область, друга – продовжувала Абіссінську війну, попри осуд
світової спільноти. Тим часом провідні європейські держави йшли на значні поступки Німеччині,
бажаючи не лише «умиротворити» агресора, але й зіштовхнути її з комуністичним СРСР, який
сприймали як більшу загрозу світовій демократії 2 .
Згодом недалекоглядність такої стратегії стала очевидною, але в середині 1930-х років зовсім
не всі усвідомлювали її небезпечність. Тим ціннішими є публічні заяви Н. Григорієва 1934–1938
років про те, що справжньою метою А. Гітлера є не задекларована перемога над СРСР, а над
Великою Британією, суперництво з якою визначало зовнішню політику Німеччини ще з
кайзерівських часів. Зокрема, у статті «Сучасні міжнародні відносини» політик наголошував:
антикомінтернівський пакт, що його уклали Німеччина і Японія 25 листопада 1936 року, до якого в
листопаді 1937 року приєдналася Італія, – «лише гарний плащик для прикриття спілкування їх
супроти Англії» 3 . Документи, які висвітлюють підготовку Німеччини до війни, підтверджують, що
у своїх висновках він був дуже близьким до істини.
Усвідомлюючи, що в майбутній світовій війні українські землі стануть одним із головних
театрів воєнних дій, Н. Григоріїв як науковець та політик намагався прорахувати місце СРСР у
майбутньому протистоянні. Після висунення кількох гіпотез щодо його участі в потенційних союзах
уже 1936 року він схилився до думки, що найбільш ймовірним є об’єднання СРСР з німецьким
блоком 4 .
Це припущення здавалося абсолютно фантастичним, оскільки в німецько-радянських
відносинах у той час не було й натяку на подібну угоду, навпаки – з 1933 року між ними точилася
1

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Далі – ЦДАВО України),
Ф. 3562, Оп. 1, Спр. 36; Григоріїв, Н. (1937). Причини міжнародного напруження. Прага: Вільна
спілка.
2
ЦДАВО України, Ф. 3562, Оп. 1, Спр. 42, Арк. 43-47; Григоріїв, Н. (1937). Головний ворохобник.
Трудова Україна, 5, 1.
3
ЦДАВО України, Ф. 3562, Оп. 1, Спр. 24, Арк. 316.
4
ЦДАВО України, Ф. 3562, Оп. 1, Спр. 39, Арк. 68.
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запекла пропагандистська боротьба, вони вважалися ідеологічними антиподами. Та Н. Григоріїв був
переконаний, що, попри різні ідеологічні гасла, німецький нацизм і російський комунізм мають
однакову імперіалістично-шовіністичну сутність, а геополітичні амбіції й суто практичні торговоекономічні інтереси обох держав сприятимуть їх взаємовигідному союзу, спрямованому на поділ
сфер впливу 1 . Дослідження істориків засвідчують, що 1938 року Гітлер дійсно взяв курс на
зближення з СРСР для його «нейтралізації» на час війни з Великою Британією і Францією. У березні
1939 року волю до співпраці виявив і Сталін, що зрештою призвело до підписання радянськонімецького пакту про ненапад, відомого як «пакт Молотова – Ріббентропа» 2 .
Н. Григоріїв зумів прорахувати такий розвиток подій задовго до оприлюднення документів
про радянсько-німецьке співробітництво (у СРСР гриф секретності з них було знято лише після
початку перебудови), і, що особливо важливо, навіть до початку їх підготовки. Його політичну
прозорливість засвідчили і коментарі щодо підписання Мюнхенської угоди. Зокрема, у листопаді
1938 року політик наголосив, що це – «засіб для відтягнення війни, доки для неї готується зброя» та
спрогнозував, що війна почнеться в 1940–1941 роках після підписання радянсько-німецького пакту 3 .
Концепти розвитку міжнародних відносин, що їх продукував Н. Григоріїв напередодні й під
час Другої світової війни, самі по собі становлять неабиякий інтерес для політологів. Водночас його
особисте зацікавлення міжнародною політикою диктувалося насамперед необхідністю визначення
перспектив вирішення українського питання в ході війни, яку він вважав шансом для українського
народу. Проводячи аналогії із сусідньою Польщею, яка стала незалежною внаслідок Першої світової
війни, Н. Григоріїв вважав, що українці теж можуть здобути незалежність у Другій світовій війні 4 .
Цінним внеском до вітчизняної політичної думки можна вважати розроблену ним програму
української політики в контексті Другої світової війні. За нею стратегічним завданням українського
національно-визвольного руху було відродження самостійної української держави, об’єднання в її
межах усіх етнічних українських земель, а за сприятливих обставин – відкриття можливості для
приєднання регіонів компактного проживання українців (Крим, Кубань, Дон) 5 .
За концепцією Н. Григорієва український провід (передусім йдеться про українську політичну
еміграцію, позаяк лише вона могла представляти інтереси українського народу) мав діяти у двох
площинах. У внутрішній першочерговим завданням було об’єднання національних демократичних
сил для вироблення спільної політичної платформи – самостійна соборна Українська республіка – і
плану її реалізації. У зовнішній – здобуття підтримки світової демократії шляхом пропаганди суті і
програми українського національно-визвольного руху. При цьому Н. Григоріїв акцентував увагу на
тому, що найважливішою запорукою здобуття «зовнішньої» допомоги є насамперед згуртування
власних сил. «Єдине й головне наше завдання, – звертався він до співвітчизників у кожному
публічному виступі, – гуртувати свої сили, бо без них ніколи, ніде й ні з ким нічого не здобудемо» 6 .
Основою примирення та консолідації різних течій і груп української політичної еміграції
згідно з його програмою мала стати відмова від орієнтації на будь-яку зовнішню силу (державу) 7 .
Без цього, наголошував Н. Григоріїв, український народ і надалі залишатиметься лише об’єктом
міжнародної політики, а його національні інтереси – дрібною картою в політичній грі великих
держав. Виходячи з цього та спираючись на здобутий під час Української революції досвід, політик
критично ставився до проектів окремих осіб у німецькому політичному керівництві відродити
українську державність, що їх позитивно сприйняли напередодні війни деякі українські діячі й сили.
В ідейно-політичному плані він також не толерував українських політичних організацій, які
сповідували ідеологію інтегрального націоналізму (Організація українських націоналістів,
Українська військова організація), як таких, що провокували негативні тенденції в суспільстві 8 .
1

ЦДАВО України, Ф. 3562, Оп. 1, Спр. 24, Арк. 317, Спр. 35, Арк. 1-10.
Кучер, В.І., Гриневич, В.А., Коваль, В.С. (2003). Політична історія України ХХ століття. Київ:
Генеза, Т. 4, 37-38.
3
War Likely, Ukrainian Educator Declares (1938). Democracy and Chronicle. November, 13th.
4
ЦДАВО України, Ф. 3562, Оп. 1, Спр. 16, Арк. 47, 132–133.
5
Григоріїв, Н. (1933). Константи української міжнародної політики. Трудова Україна, 7, 21-23. ЦДАВО
України, Ф. 3562, Оп. 1, Спр. 16, Арк. 47, Спр.18, Арк. 112, 119.
6
Григоріїв, Н. (1938). Перед можливостями. Трудова Україна, 2, 1.
7
ЦДАВО України, Ф. 3562, Оп. 1, Спр. 16, Арк. 49, 190, Спр. 39, Арк. 64.
8
ЦДАВО України, Ф. 3562, Оп. 1, Спр. 42, Арк. 193-196; Григоріїв, Н. (1942). Проти комунізму, але не з
нацизмом. Український голос; Hryhoriyiv, N. (1945). The War and Ukrainian Democracy. A Compilation
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Водночас значну увагу Н. Григоріїв приділяв геополітичному положенню України, яке вважав
причиною боротьби за українські землі. Він дотримувався поширеної в наш час думки про
поєднання в українській історії, культурі, економіці, способі життя рис західної і східної цивілізацій.
На його думку, у перспективі це мало стати головною детермінантою української зовнішньої
політики як «світового посередника, зв’язкового й примирителя західно-східних культур та
індустріально-аграрних інтересів всього євразійського континенту» 1 . Але наразі, у конкретних
обставинах Другої світової війни, він вважав, що найвигідніше для України було б налагодити тісну
співпрацю з невеликими центрально- і східноєвропейськими народами, зацікавленими в
нейтралізації імперіалістичних проявів великих держав 2 .
Поряд із тим рефреном усіх виступів та публікацій політика періоду Другої світової війни є
теза, що український провід має орієнтуватися на тих, «хто змагатиметься установити світову
рівновагу й забезпечити такі відносини в Європі, які задовольнять і життєві потреби українського
народу. Це шлях... великих демократій Англії й СДПА (Сполучених держав Північної Америки,
тобто США. – О.С.)» 3 . Таким чином, Н. Григоріїв сформулював одну з найважливіших
концептуальних засад української міжнародної політики у Другій світовій війні, яка могла б дати
Україні шанс на незалежність, – орієнтуватися на демократичні цінності й заручитися підтримкою
провідних демократичних держав світу, насамперед США та Великої Британії.
Формування позитивного іміджу українського національно-визвольного руху становило
окрему велику проблему, адже через брак та необ’єктивність інформації про Україну (а часто і через
небажання провокувати негативну реакцію СРСР) західноєвропейські й американські політики
ставилися до українського руху з осторогою. Тому Н. Григоріїв закликав своїх колег до
цілеспрямованої популяризації мети й завдань українського демократичного руху та його
міжнародної політики. Саме на це була спрямована і вся його публічна діяльність у Чехословаччині,
США та Канаді протягом 1938–1945 років. До речі, вона привернула неабияку увагу місцевої
української та англомовної аудиторії, мас-медіа, а згодом – і влади.
Важливим політичним месиджем Н. Григорієва була теза, що обізнаність з потенціалом
України дозволила б західним демократіям використати український рух для перемоги і над
нацистською, і над комуністично-більшовицькою диктатурами. Водночас, ігноруючи національновизвольні рухи народів СРСР, у тому числі й український, Захід зашкодить не лише цим народам,
але і світовій демократії, переконував він 4 .
Але виголошені ним тези напередодні світової війни не були почуті. Беручи восени 1939 року
в Н. Григорієва нове інтерв’ю, цитована вище американська газета «Democracy and Chronicle»
анонсувала його заувагою, що рік тому український політик передбачив підписання радянськонімецького пакту. Цього разу, аналізуючи ситуацію на міжнародній арені, він заявив, що навіть
після поділу сфер впливу між СРСР та Німеччиною і початку війни Україна ще може стати
незалежною, але це залежатиме від дотримання демократичних принципів повоєнного устрою 5 .
З початком війни магістральна лінія програми українського національно-визвольного руху
Н. Григорієва не змінилася – непримириме ставлення до будь-якої диктатури та імператив здобуття
незалежності 6 . «Місце України в теперішній війні – не з диктатурами, які захопили територію
України (тобто комунізмом чи нацизмом. – О.С.), а з демократіями», – як і раніше, заявляв він 7 .
Водночас як прагматичний політик він не міг не враховувати зміну політичної кон’юнктури
внаслідок перегрупування сил в ході війни та утворення коаліції СРСР, Великої Британії і США.
Ставлення політика до цього факту було неоднозначним: з одного боку, він залишався на позиції,
що з антинародною владою ніякі компроміси неможливі, але з іншого – виділяв основне на ту пору
of Documents from the Past and Present. Toronto, 133.
Григоріїв, Н. (1933) Константи української міжнародної політики. Трудова Україна, 7, 21-23; ГригоріївНаш, Н. (1923). Підстави української національно-державної політики. Прага-Берлін: Нова Україна;
Григоріїв, Н. (1927). Наша позиція самостійна. Прага: Вільна спілка.
2
ЦДАВО України, Ф. 3562, Оп. 1, Спр. 16, Арк. 133.
3
Григоріїв, Н. (1937). Головний ворохобник. Трудова Україна, 5, 1-2.
4
ЦДАВО України, Ф. 3562, Оп. 1, Спр. 42, Арк. 167-169.
5
European War is inevitable, says speaker (1939). Democracy and Chronicle. November 26th.
6
Григоріїв, Н. (1939). Підстави української незалежної політики. Детройт, 42.
7
Ситуація на початку війни (Промова, виголошена Н.Григор’євим на народному мітингу в Бостоні
4. 02. 1940 р. (1940). Вперед. 28 лютого.
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завдання для людства – покласти край світовій війні і знищити нацизм. Для цього потрібно було
об’єднати всі демократичні суспільства і водночас підтримати СРСР. Тому він закликав українців зі
всього світу, а передусім діаспору у США та Канаді, допомагати СРСР, відкинувши свої особисті
антипатії до комуністичного режиму 1 .
У перемозі коаліції демократичних країн та СРСР Н. Григоріїв навіть не сумнівався,
обґрунтовуючи її в тому числі й військово-стратегічними розрахунками: «Вся стратегія німецької
війни базується на бліцкригу і раптовій перемозі, а тактикою демократій є забезпечення людського
життя і продовження війни так довго, як це знадобиться, аби виснажити ворога» 2 . (Зауважимо, що
сучасні дослідники також вважають, що бліцкриг мав фатальне значення для Німеччини.) Вже в
першій половині 1943 року український політик заявляв, що вісь Рим-Берлін-Токіо фактично
програла війну і це усвідомлює німецьке командування, яке продовжує боротьбу лише заради
якомога вигідніших умов мирних договорів 3 .
Поряд із тим Н. Григоріїв спростовував поширену тезу, що, знищивши нацизм за допомогою
СРСР, Європа стане комуністичною. Це не можливо, стверджував він, адже вирішальну роль у
становленні повоєнного устрою відіграватимуть саме західні демократії. У свою чергу, це вкотре
засвідчувало, що співпраця українського еміграційного проводу з урядами і суспільствами США,
Великої Британії, Канади та інших демократичних держав наблизила б український народ до
досягнення основних цілей: допомога антигітлерівській коаліції, а отже – вклад у перемогу світової
демократії над нацистськими завойовниками, а також забезпечення права голосу представників
українського народу під час повоєнного мирного врегулювання 4 .
У цьому контексті цікавими є ідеї Н. Григорієва щодо повоєнного устрою Європи.
Насамперед він розраховував, що після знищення гітлеризму демократія витіснить з Європи і
комунізм, розбудовуючи Європу на засадах рівноправності і свободи. Після двох світових воєн, на
його думку, світова спільнота повинна створити новий порядок у світі, який би виключав
можливість третьої світової війни. Цей порядок має ґрунтуватися на фундаментальних
демократичних цінностях, головно – на принципі самовизначення кожної нації, включно з народами
СРСР 5 . «Якщо союзники переможуть, і якщо вони слідуватимуть демократичним принципам
мирних угод, вони дадуть можливість самовизначенню народів. Якщо це буде зроблено, я
впевнений, – заявляв Н. Григоріїв ще 1939 року, – українці отримають свій шанс вибороти свободу,
якої вони прагнули так довго» 6 .
Ще на початку війни український політик визначив принципи повоєнної перебудови Європи,
яка б гарантувала мирне співіснування європейських держав та унеможливлювала новий
міжнародний збройний конфлікт світового масштабу. До базових положень належали такі: гарантія
повної свободи і незалежності для всіх народів; консолідація на основі спільних регіональних
інтересів; об’єднання «малих націй» для захисту від можливих проявів імперіалізму сильніших
сусідів; поглиблення співпраці всіх європейських держав для забезпечення їхніх економічних,
культурних та політичних потреб 7 . З точки зору історичної перспективи ці тези залишалися
актуальними й 1945 року.

1

Address of Professor Hryhoriyiv (1943). Canadian farmer. March 10th; Ukrainians Urged to Give Total Efforts
(1943). The Fort William Daily Times Journal. April 12th.; Free Ukraine is visualed by Prof. Nykyfor
Hryhoriev is Speaker May 30 (1943). The Saskatoon Star. June 3th.
2
Europe Will Be Democratic, Writer Predicts (1943). The Prince Albert Daily Herald. June 18th.
3
Germany Undermined, Hryhoriev Declares (1943). Winnipeg Free Press. April 30th.; Declares Fears on
Communism are Groundless (1943). Edmonton Bulletin. –July 20th; Hun Beaten Now, Ukrainian states
(1943). Edmonton Journal. July 20th.
4
Ukrainians Have Double Stake in War (1943). The Winnipeg Tribune. April 30th; Former Ukrainian Minister
of Education Gives Address Here (1943). The Dauphin Herald. May 27th.
5
Лекція проф. Григор’єва в Торонто «Яким буде світовий порядок після війни і що трапиться з
Україною?» (1943). Український голос. 31 березня; Attack Help Aid to Ukraine (1943). Winnipeg Free
Press. May 20th.
6
Hryhoriyiv, N. The War and Ukrainian Democracy. A Compilation of Documents from the Past and Present.
Toronto, 158.
7
Сухобокова, О. (2014). Роль України в забезпеченні європейської безпеки у концепції Н. Григорієва.
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Окремою складовою програми повоєнного врегулювання Н. Григорієва є концепт
«об’єднаних держав Європи» як варіант вирішення низки проблем, пов’язаних із так званими
малими націями. Оскільки підґрунтям об’єднання в цій концепції постають економічні торгові
угоди, можна припустити, що її автор був (зрозуміло, умовно) одним із провісників створення союзу
європейських держав, подібного до сучасного ЄС. Таку організацію Н. Григоріїв вважав запорукою
рівномірного, поступального розвитку кожної європейської держави зокрема та європейського і
світового демократичного співтовариства в цілому. За його твердженням, «вільна спілка народів
Європи на основі свободи і рівності гарантуватиме демократичне самоврядування для всіх народів,
включаючи 45 млн українців. Політична та економічна співпраця серед націй, створення федерації
європейських народів, а також тісний союз між Європою й Америкою гарантуватиме демократію і
мир» 1 .
Україні в майбутньому союзі європейських націй політик відводив важливе місце. Не
зупиняючись на тезі «у вільній Європі має бути вільна Україна», він висунув ідею вкрай важливої
політичної місії України, детерміновану її геополітичним положенням. За словами Н. Григорієва, це
є «роль будівничого нових засад миру в Європі» 2 . Як зазначалося вище, на його переконання,
глобальним історичним завданням України було і завжди буде посередництво між Сходом і Заходом
у культурному, політичному, економічному відношенні, об’єднання навколо себе малих
європейських держав, утворення табору взаємовигідної співпраці та відновлення в такий спосіб
рівноваги в Європі.
Ці положення, як і решта концептуальних побудов Н. Григорієва, є цікавими не лише з точки
зору історичної ретроспективи, але й можуть та мають бути використані в розробках сучасних
політологів. Проголошена ним з порогу Другої світової війни програма української політики,
базована на згуртуванні національних демократичних сил та здобутті підтримки світової демократії,
надзвичайно актуальна нині, в умовах російської агресії проти України та загрози початку третьої
світової війни. Ключові тези українського політика, сформульовані понад сімдесят років тому, –
консолідація українського політикуму, побудова демократичного суспільства, проведення
самостійної зовнішньої політики для захисту національних інтересів – не втратили свого
фундаментального значення і є необхідними умовами підтримки України міжнародною
демократичною спільнотою сьогодні.
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POLITICAL INSTITUTIONS AND PROCESSES
Віктор Щербак
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ:
ПРАКТИКА ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ КРАЇН
The article describes political and legal mechanisms of improving political management
efficiency in Central and Eastern Europe and the post‐Soviet countries which are on the path of
democratic reforms. The main areas of political and legal regulation of political decision‐making
under conditions of unstable political situation described. Macropolitical institutional
mechanisms of providing the effectiveness of political management were defined. Attention has
been drawn to the problems and practices of political responsibility in political management.
The role of the elite environment and internal institutional staff mobility within the production
rules to transform the structures of political management explored in the paper. The
contradictions inherent to the radical ways of ensuring the effectiveness of political
management were considered. Determined priorities for reforming the system of political
management in modern Ukraine in accordance with the objectives and practices of political
reforms and European integration experience.
Key words: political management, political recruitment, management elite, normative
mechanism, political transformation.
Політичний менеджмент є підсистемою політичного управління, яка реалізує управлінські
завдання відповідно до пріоритетів, що виникають внаслідок взаємодії політичних сил та
узгодження позицій. При цьому, на відміну від бюрократичного державного управління, політичний
менеджмент акцентує увагу на співвідношенні витрачених зусиль та отриманого результату.
Актуальність дослідження політичного менеджменту в сучасних умовах посилюється через
необхідність оптимізації державних і владних рішень у державах, які проходять шлях
демократизації. Політичний менеджмент демократичних країн, на відміну від систем авторитарного
і тоталітарного управління, становить собою вільний вибір з числа можливих та оптимальних
альтернатив, а також застосування прозорих схем реалізації колегіально ухвалених рішень з
урахуванням основних завдань розвитку суспільства. Водночас свобода вибору під час прийняття
політичних рішень не є абсолютною і необмеженою. Політико-правові механізми, які спрямовують
управлінську активність на макрорівні в умовах демократії, є механізмами досягнення консенсусу,
підтримки більшості, оприлюднення результатів, планів і програм дій.
У цілому механізми взаємодії владної управлінської еліти та громадянського суспільства, як
свідчить досвід демократичного транзиту, формуються в межах основних законодавчих пакетів
реформ. Однак практика взаємодії владних інститутів і суспільства в країнах Центральної і Східної
Європи та особливо в країнах пострадянського простору свідчить про необхідність додаткового
законодавчого регулювання та цілеспрямованих політичних зусиль щодо забезпечення відповідного
рівня новацій в умовах ідентифікацій політичних трансформацій.
У сучасній Україні після подій 2014 року політико-правове забезпечення політичного
менеджменту набуло нової конфігурації внаслідок повернення до парламентсько-президентської
форми правління. Водночас в умовах динамізації соціально-економічних реформ існує потреба
впровадження інноваційних механізмів політичного менеджменту, що потребує відповідного
нормативно-правового обґрунтування.
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Серед останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор, чільне місце посідають праці
українських політологів. Зокрема, В. М. Бебик 1 одним із перших в Україні надав визначення
політичному менеджменту як ключовій практиці змагальної політики, М. В. Туленков 2 розглянув
механізми політичного управління в теоретико-методологічній перспективі, В. В. Кривошеїн 3
приділив увагу концептуально-парадигмальним та наукознавчо-праксеологічним засадам політичної
ризикології як провідного інструменту прийняття управлінських рішень. Однак, попри істотний
прогрес, невисвітленим раніше аспектом розвитку сучасного політичного менеджменту
залишаються політико-правові настанови політичного управління в умовах демократизації.
Метою статті є визначення політико-правових механізмів регулювання політичного
менеджменту в країнах демократичних трансформацій. У зв’язку з цим вирішуються такі завдання:
1) аналіз політико-правових інструментів країн Центральної та Східної Європи в підвищенні
ефективності політичного менеджменту; 2) встановлення особливостей формування управлінської
еліти як чинника ефективності політичного менеджменту в умовах демократичних реформ.
Політико-правове забезпечення ефективності політичного менеджменту в сучасних
трансформаційних країнах здійснюється на основі реформування всього комплексу законодавчих
актів, найбільш широкі і стратегічні кроки з реформування здійснені в межах конституцій
постсоціалістичних країн, зокрема Вишеградської четвірки. У конституціях визначалися вимоги
звітності урядів та виборних органів перед громадськістю в міжвиборчий період (наприклад, у
Конституції Республіки Польща 4 ), у деяких країнах також сформульована вимога імперативного
мандату (див. Конституцію Угорщини 5 ). Процедура імпічменту також виступає одним із варіантів
запобігання неефективному державному і політичному управлінню, а також посадовим
зловживанням (про це, зокрема, йдеться у ст. 96 Основного Закону Румунії 6 ). Водночас оптимізація
політичного менеджменту в країнах сучасного світу відбувається не лише на основі
цілеспрямованих зусиль щодо модернізації управлінських механізмів, але також на основі розвитку
інститутів демократичного врядування.
Перетворення громадянського суспільства на дієвий механізм контролю за діяльністю
державних установ стимулює просування політичних рішень, які є необхідними відповідно до
інтересів громадян конкретної території або населеного пункту. У зв’язку з цим набувають значення
правові акти місцевого рівня, якими є статути місцевих громад, «Європейська хартія місцевого
самоврядування» 7 , регулятивні акти місцевих урядів тощо.
Важливими нормативними засадами щодо підвищення якості політичного менеджменту є
кваліфікаційні вимоги щодо обіймання посад та здійснення управлінських функцій у низці країн, що
пройшли шлях посткомуністичних перетворень. Цими актами стали рішення парламентів і урядів
щодо люстрації державного апарату, а також вимоги щодо фахової підготовки персоналу органів
державного управління та місцевого самоврядування.
Політична відповідальність урядів виступає об’єктом неформального нагляду з боку засобів
масової інформації, вільної преси, експертних структур, а також незалежних громадських
організацій, які оцінюють діяльність урядових коаліцій за певний період та вимагають звіти щодо
виконаних програм. Важливим чинником підвищення ефективності політичного менеджменту в
трансформаційних країнах є розмежування рівнів відповідальності та функціонального
навантаження різних рівнів управління, а також галузева диференціація завдань органів влади, які
розмежовують економічні, політичні, правові та культурні питання у сфері відповідальності
управлінських структур.
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Демократичні політичні перетворення стають основою для істотних змін у процесі політикоправового регулювання політичного менеджменту. Розглядаючи політичний менеджмент як широке
об’єднання управлінських практик, до якого залучені передусім виборні політичні інститути,
сучасна політична наука визначає суб’єктів політико-правового регулювання інтегрованою
спільнотою. У ній формуються основні напрями перетворення норм та вимог до макрополітичного
управління. Зміна політичних еліт є тим чинником, який розкриває політичний зміст вимог до
загального суспільного управління. Згідно з думкою українського науковця В. М. Олещенка,
«рекрутування еліти здебільшого пов’язано з певними революційними діями, тобто із залученням
різких змін, наприклад зміни політичної ідеології або політичним напрямом. Зміна еліти
починається з політичної активізації суспільства, яка передбачає визначення, обрання та висунення
лідерів із суспільства. Цей процес відіграє важливу роль у системі державного управління, оскільки
впливає на формування політичної еліти, яка в майбутньому буде джерелом створення державних
органів та урядових структур» 1 . Однією з провідних передумов забезпечення ефективності
політичного менеджменту в умовах значних політичних перетворень є забезпечення послідовності і
взаємодії між виборними та адміністративними ланками в управлінському процесі.
Процедурні вимоги в процесі зміни владної команди можуть бути забезпечені широким
внутрішньоелітним консенсусом. Поряд із цим існуючий стан нормативно-правової бази може стати
основою для розробки нових процедур та механізму забезпечення легітимної передачі влади. «У
легітимних політичних системах існує певний порядок проведення процедури рекрутування
політичних еліт. Такий порядок передбачає наявність чітко визначених процедур, відповідно до
яких більший чи менший склад еліти періодично оновлюється таким чином, що сама політична
структура не зазнає змін», вважає український дослідник 2 . Зміст, етапи та процедури політикоправового регулювання ефективного політичного менеджменту в умовах суспільно-політичних
трансформацій пов’язані з полісуб’єктністю державно-владних установ у сучасному суспільстві. Що
більш складними є суспільні відносини, то більш розгалуженими є інститути політичного
менеджменту.
Полісуб’єктність нормативного впливу на діяльність суб’єктів управління визначає
необхідним урахування галузевої специфіки щодо прийняття рішень у тих чи інших кризових
ситуаціях або в межах відносно сталого розвитку. Саме кореляція очікувань щодо нормативного
результату від суб’єктів політичного менеджменту визначає необхідність достатньо гнучкої та
адаптивної законодавчої бази. На думку Н. Селютіної, «похідними від держави як організації є
політичні корпорації, які залежать від її інвестицій та її санкцій. Це можуть бути міністерства,
партії, постійно діючі комітети та комісії, адміністрації тощо. На ринку держава представлена не як
одиничний суб’єкт, а як множина політичних корпорацій, які можуть конкурувати між собою. Але
ця конкурентна боротьба не обов’язково визначає поліархічний устрій. Якщо верховна влада
зберігає свої позиції тотального арбітра та замовника, навіть за наявності організованого
плюралізму, то за такого разу треба розглядати монархію. В усіх політичних корпораціях є одна
спільна мета – збереження держави та її політико-адміністративної еліти» 3 .
Практика забезпечення ефективності політичного менеджменту в умовах розвинених
демократій передбачає наявність універсального політико-правового механізму оцінки ефективності
політичного менеджменту окремої країни за певний період. Цим механізмом є вибори, які
дозволяють поєднати протилежні процеси політичного представництва та забезпечення
послідовності в процесі впровадження державної політики. У зв’язку з цим виборче законодавство
виступає потужним блоком забезпечення ефективності політичного менеджменту, оскільки
визначає процедуру легітимного відсторонення неефективних менеджерів.
Однак принцип призначення також виступає значущою ланкою нормативного забезпечення
рекрутування політичних кадрів. Оскільки добір кадрів визначається міркуваннями ефективності
діяльності управлінських структур. «Призначення має три основні відмінності від такого механізму
формування еліти, як вибори: 1) перманентність реалізації – здійснюється постійно в будь-який
1

Олещенко, В.М. (2012). Механізми рекрутування політичних еліт та їх вплив на державну політику.
Ефективність державного управління, 32, 310.
2
Олещенко, В.М. (2012). Механізми рекрутування політичних еліт та їх вплив на державну політику.
Ефективність державного управління, 32, 310.
3
Селютіна, Н.Ф. (2008). Призначення на посаду як канал рекрутування адміністративної складової
політико-адміністративної еліти. Державне будівництво, 2, 2.
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момент в разі потреби, а не один раз на певний період часу, як вибори; 2) суб’єкт здійснення
механізму – це державний орган або посадова особа, які призначають державного службовця на цю
посаду; на відміну від виборів, де суб’єктом виступає народ; 3) суб’єктивна невизначеність –
залежність кар’єри від волі керівника чи установи вищого рівня. Натомість у ході виборів
управлінець обирається на певний термін і підставою для припинення його повноважень має бути
колективне вираження недовіри» 1 . Можливості повноцінної реалізації завдань політичного
менеджменту в країнах із трансформаційною політичною системою реалізуються на основі зміни
окремих ланок і статусних позицій відповідно до міркувань найвищих органів державного
управління.
Політична складова рішень щодо призначення нових управлінських кадрів визначається на
основі лояльності до правлячих політичних сил. При цьому нормативна складова визначає термін
перебування на певній управлінській посаді. Тому в трансформаційних державах існує тенденція до
збереження ієрархічної моделі політичного управління через неможливість швидкої побудови
горизонтальних зв’язків усередині політичної структури. На думку Н. Селютіної, «всі фази
соціальної мобільності еліти (інкорпорація, ротація та екскорпорація) здійснюються за допомогою
такого механізму формування політико-адміністративної еліти, як призначення:
– процес інкорпорації через призначення забезпечується в повній мірі;
– втілення в життя ротації на основі призначення є досить поширеним явищем у державній
службі. Але в лавах української політико-адміністративної еліти широко використовується лише
вертикальна ротація, а горизонтальна – більше в контролюючих установах, так званих силових;
– екскорпорація через призначення має пряме відношення до процесу виходу з елітної
верстви» 2 .
Зосередженість на питаннях вертикальної мобільності політичних управлінських кадрів
залишає поза увагою можливості об’єктивної неупередженої оцінки ефективності політичних
менеджерів. У зв’язку з цим, як свідчить приклад сучасної України, система політичного
менеджменту виходить за межі контролю громадськості й починає обслуговувати владні інтереси. У
зв’язку з цим унаслідок швидких революційних змін влади виникла потреба зміни управлінського
складу за короткий термін, що здійснюється за допомогою політико-правового механізму люстрації.
Цей механізм застосовує конституційну норму належності влади усьому народу, а також норму
політичної доцільності, яка вимагає забезпечення відповідності ідейних уподобань виборних та
адміністративних менеджерів. Відповідно до українського законодавства люстраційні норми мають
досить конкретні завдання. Згідно з ними «очищення влади (люстрація) здійснюється з метою
недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи
бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади
Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України
або протиправне порушення прав і свобод людини, і ґрунтується на принципах: верховенства права
та законності; відкритості, прозорості та публічності; презумпції невинуватості; індивідуальної
відповідальності; гарантування права на захист» 3 . Критерії ідейно-політичної лояльності покладені
в основу реалізації настанов очищення органів політичного управління. Тому видалення
неефективних (навіть злочинних) менеджерів має не лише етичні, а й суто процесуальні аспекти.
Демократична правова система визначає можливість оскарження певних рішень, якщо вони
суперечать імперативам захисту прав людини. Приклад Литви засвідчив, що люстраційні дії
держави, загалом підтримані під час радикальних постсоціалістичних трансформацій, спричинили
правові колізії, пов’язані з вилученням із механізмів структур політичного менеджменту старих
радянських кадрів. Перші люстраційні прояви в Україні також призвели до масового оскарження в
судовій системі рішень щодо очищення управлінських установ, які не повною мірою відповідають
міжнародному законодавству. Згідно з досвідом Литви «у липні 2004 року Європейський суд з прав
людини виніс рішення проти Литви у випадку двох колишніх офіцерів КДБ, які скаржилися на
заборону працевлаштування не тільки в державному секторі, а й у приватному секторі.
1

Селютіна, Н.Ф. (2008). Призначення на посаду як канал рекрутування адміністративної складової
політико-адміністративної еліти. Державне будівництво, 2, 3.
2
Селютіна, Н.Ф. (2008). Призначення на посаду як канал рекрутування адміністративної складової
політико-адміністративної еліти. Державне будівництво, 2, 10.
3
Закон про очищення влади 2014 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради.
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18> (2014, грудень, 28).
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Страсбурзький суд визнав, що такі дискримінаційні обмеження основних прав позивачів були
надмірними» 1 . Зазначене свідчить, що баланс між правовою досконалістю й політичною
доцільністю потребує подальшої уваги законодавців перехідних країн.
Важливим аспектом застосування політико-правового регулювання для збільшення
ефективності політичного менеджменту в умовах перехідної демократії є механізм формування
структур, які визначають процедури делегування влади від населення до виборних органів. Приклад
законодавства сучасної Литви засвідчує, що правовий статус репрезентантів політичної волі
громадян виступає основою для формалізації кадрового забезпечення діяльності політичних партій.
Деталізація нормативного регулювання діяльності політичних партій визначає і правові наслідки
існування партійних структур. Для порівняння, в Україні політичні партії за змістом своєї діяльності
є подібними до громадських об’єднань. Політичні партії в Республіці Литва можуть створювати
філії, представництва та інші структурні підрозділи, які набувають статусу юридичних осіб. Згідно з
литовським законом «Про політичні партії» філії, представництва та інші структурні підрозділи
політичної партії не є юридичними особами. Філії та представництва політичної партії повинні діяти
відповідно до положення, затвердженого політичною партією. Після створення філії або
представництва політична партія повинна протягом 30 днів із заснування подати додаток
установленої форми з проханням зареєструвати філію або представництво в «Реєстрі юридичних
осіб» відповідно до процедури, закладеної в «Реєстрі юридичних осіб». Порядок створення і
ліквідації інших структурних підрозділів, а також їхні функції повинні бути викладені у статуті
політичної партії 2 .
Таким чином, політико-правові механізми і процедури забезпечення ефективності
політичного менеджменту передбачають наявність важелів впливу на структурні особливості й
регламентацію поведінки конкретних персоналій. Водночас застосування політичної доцільності в
межах нормативно-правового регулювання управлінських практик має далекосяжні наслідки,
визначає життєдіяльність, змінює баланс політичних сил та формує певну модель системи
рекрутування політичного менеджменту.
Висновки.
Політико-правове регулювання сучасного політичного менеджменту націлено передусім на
збільшення елементів демократизму в процесах прийняття політичних рішень. Практика країн
Центральної та Східної Європи засвідчила, що досить тривалий період знадобився для повної
реалізації прозорості діяльності таких важливих інституцій макрополітичного менеджменту, як
парламентські комітети та різні відомства й установи виконавчої влади. Засобами підвищення
ефективності політичного менеджменту в країнах, які пройшли шлях демократичних реформ, стали
підвищення політичної відповідальності урядів, незалежний аудит діяльності виконавчих органів,
децентралізація менеджерської діяльності внаслідок проведених адміністративно-правових
територіальних реформ. Приклади законодавчого процесу та політичних взаємодій в його межах
засвідчив, що створення умов для консолідованого та ефективного політичного менеджменту не
здійснюється в межах єдиного корпусу законодавчих актів, а є відображенням певного рівня
інституційного розвитку кожної конкретної країни, яка формує власну національну модель
демократичного політичного менеджменту.
Істотним чинником політико-правової реалізації настанов демократичного політичного
менеджменту на регіональному та місцевому рівнях стали процеси європейської інтеграції та
поширення зразків політичного менеджменту країн ЄС. Серед таких зразків стали поширеними
практики легального лобіювання й просування інтересів громад на основі комунікаційних кампаній,
об’єднання зусиль політичних установ та підприємницьких організацій.
Шляхами підвищення ефективності політичного менеджменту в Україні є формування
національної моделі рекрутування нової генерації політичних менеджерів. Цьому має сприяти
реформування державної служби України, а також розмежування між функціями політичних та
адміністративних кадрів на макрополітичному рівні. Потребує вдосконалення механізм узгодження
прийняття пакетних рішень щодо реформ та збільшення можливостей щодо оприлюднення.
Перспективами подальшого розгляду проблеми, порушеної в цій статті, є розгляд механізмів
1

Slow progress on lustration law. The Baltic Times. <http://www.alfa.lt/straipsnis/173696/slow-progress-onlustration-law>(2014, грудень, 28).
2
Law on political parties. Republic Of Lithuania. Legislationline.org.
<http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/16509> (2014, грудень, 28).
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політичного рекрутування в сучасних країнах ЄС як джерела досвіду для реформування системи
політичного менеджменту в сучасній Україні.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
The international experience of economic reform in countries with different political systems,
ideological concepts of moral values shows that one of the main components of its successful
conclusion is the consideration of institutional factors in the implementation of relevant
reforms. The paper presents the analysis of the institutional component in the process of
democratic transformation in Central and Eastern Europe during the global economic crisis,
general and specific features of institutional development were allocated. The possible measures
to overcome the economic crisis in Ukraine by borrowing foreign experience in institutional
development were proposed.
Key words: institutionalization, institutional development of a region, Central and Eastern
Europe.
Останні два десятиліття в країнах Центральної та Східної Європи ознаменувалися подіями, які
оцінюються по-різному, але не можна заперечувати їх значущості в політичній і соціальній історії
не тільки цих країн, а й в історії Європи в цілому.
Становлення нової системи політичних відносин в Центральній та Східній Європі має ряд
особливостей, які не достатньо обумовлювати тільки якостями попередньої епохи. Вивчення
позитивного і негативного досвіду інституціоналізації політичної демократії, її подальшої
консолідації в країнах регіону становить інтерес з точки зору вироблення нових підходів до
дослідження проблем посткомунізму.
Крім того, політичні та економічні трансформації в Україні, які здійснюються на тлі світової
кризи, викликають необхідність пошуку та запозичення прогресивного досвіду, близьких за
макроекономічними показниками країн, до яких можна віднести країни Центральної та Східної
Європи. Всі ці фактори свідчать про актуальність теми, яка досліджується.
Об’єктом даної статті є політика країн Центральної та Східної Європи на шляху
демократизації, а предметом – виявлення особливостей інституційного розвитку цих країн.
Інституційному розвитку в останні роки у світовій і вітчизняній науці присвячується все
більше наукових праць. Слід зазначити, що лише на основі системного та всебічного аналізу
механізмів демократизації в цілому, та інституційної складової зокрема, стає можливим
прогнозування подальшого розвитку ситуації, а також шляхів її покращення. Відповідно, метою
статті є визначення специфічних характеристик інституційного розвитку країн Центральної та
Східної Європи, а також можливих шляхів їх запозичення для України.
Для досягнення мети необхідно виконати наступні завдання: визначити основні інститути, що
беруть участь в процесі розвитку регіону, встановити особливості розвитку цих інститутів в регіоні
в цілому, а також в окремих державах, зокрема в Польщі, Словаччині та Угорщині, визначити
можливі шляхи запозичення України прогресивного досвіду країн Центральної та Східної Європи.
Процес формування інституційної структури демократичного режиму в державах
посткомуністичної Європи привертає увагу варіативністю форм і проявів. Вивчення національних
моделей переходу до демократії ставить дуже важливе питання про адекватність вибору шляхів
консолідації демократії, коли відбувається природне зіставлення цивілізаційних цінностей та їх
відбір національними товариствами.
Виходячи з припущення, що «процес зародження і дозрівання демократії не обов’язково
повинен бути однаковим і універсальним як у соціальному плані, так і в часовій протяжності,
оскільки поведінка і дії політичних акторів у такий період в чималому ступені обумовлені
комбінацією внутрішніх (ендогенних) і зовнішніх (екзогенних) факторів» 1 , угорський, польський,
1

Activities for the Development and Consolidation of Democratic Stability (ADACS). Implementation of Vote
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словацький і чеський досвід привертає особливу увагу, тому що має найбільше значення для
України.
Дослідження проблем виникнення, функціонування та ефективності впливу різних інститутів
на економічну, політичну й управлінську діяльність займають значне місце в економічній, правовій,
соціологічній та інших науках. За кордоном досить давно, а в Україні відносно недавно
сформувалась і розвивається наукова теорія, об’єктом дослідження якої є різні інституції, покликані
забезпечити нормальне протікання і регулювання різноманітних соціально-економічних процесів в
суспільстві.
Беззаперечним, на нашу думку, є той факт, що економічні реформи можуть бути успішно
реалізовані лише при умові не лише безпомилковості розрахунку ресурсної бази досягнення
поставленої мети, але і врахування адекватності тієї сфери, в якій будуть реалізовуватися ці
економічні реформи, тобто інституційним простором, стан якого повинен формуватися на основі
глибоких наукових досліджень.
Поняття «інститут» не має чіткого фіксованого змісту. На основі узагальнення міжнародного
досвіду та проведених особистих досліджень щодо визначення поняття «інститути», доцільно
виділити класифікацію основних інститутів, які безпосередньо долучаються до процесу розвитку
певної території (крім органів державної влади та місцевого самоврядування різного рівня). В
Україні, на нашу думку, основними інститутами є 1 :
– інститут власності;
– інститут демократії;
– інститут права (його види);
– бізнесові інститути;
– регіональні інститути виробництва (кластери, мережеві системи, центри розвитку, єврорегіони, економічні простори).
Кожен із наведених вище інститутів складається з окремих інституцій, які забезпечують
виконання окремих функцій в його межах.
Одним із найбільш складних інститутів є регіон, який являє собою сукупність тісно
пов’язаних відносно різних інституційних чинників, які забезпечують збалансований розвиток
фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової, інвестиційної,
соціальної та інших систем регіону.
У нашому дослідженні ми розглядаємо регіон Центральної та Східної Європи. Глибока
інтеграція є як позитивним, так і негативним фактором. З одного боку, завдяки інтеграції були
створені економічні зв’язки та фінансова залежність, що зробило багато країн з перехідною
економікою сильно залежними від кризи на Заході. З іншого боку, інтеграція пом’якшила наслідки
виведення великого капіталу, а виведення капіталу було руйнівною силою під час минулих криз, і
крім того вона сприяла створенню більш зрілих інститутів і відповідних заходів у сфері внутрішньої
політики і допомогла отримати найсильнішу міжнародну підтримку.
Ці два наслідки інтеграції (проаналізовані у доповіді про процес переходу Європейського
банку реконструкції та розвитку за 2008 рік) особливо очевидні у фінансовому секторі. Фінансова
інтеграція була важливою силою для довгострокового зростання в регіоні з перехідною економікою,
і присутність стратегічних іноземних банків допомогла знизити вплив кризи.
Питання створення інвестиційного клімату, сприятливого як для національного, так і
іноземного інвестора, є вельми актуальним, оскільки надходження інвестицій є одним із
найголовніших чинників економічного зростання. Загальносвітовий обсяг потенційних прямих
іноземних інвестицій стрімко зростає і оцінюється від 500 до 1500 млрд дол. щороку 2 . Протягом
останнього десятиріччя за часткою надходжень регіон Центральної та Східної Європи посідає
лідируючі позиції порівняно з іншими регіонами світу, передусім, завдяки доволі ефективному
законодавчому та регуляторному середовищу, розвинутій інфраструктурі, динамічній фінансовоIX Programmes at 31 August 2000. – CM/Inf(2000)48. Strasbourg: Council of Europe Committee of
Ministers, 70.
1
Марчак, О.М. (2006). Теоретические аспекты трансформационных реформ в современной
политологической литературе. Наукове пізнання: Методологія та технологія, 1 (17). Одеса: ПДПУ ім.
К.Д. Ушинського, 115-119.
2
Динаміка інвестиційного клімату країн Східної Європи – досвід для України.
<http://old.niss.gov.ua/Monitor/june2009/01.htm>.
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банківській системі, суттєвій підтримці національних агентств сприяння іноземним інвестиціям і
торгівлі тощо 1 .
Регіон Центральної та Східної Європи в якості результату успішної хвилі реформ та змін
отримав більш низькі ставки податків, членство окремих країн в Європейському Союзі, поліпшення
інфраструктури. В країнах регіону постійно здійснюються заходи, спрямовані на створення більш
сприятливого бізнес-середовища для інвесторів. Зокрема, Словаччина, згідно дослідження Світового
Банку «Ведення бізнесу в 2011 році: усунення перешкод для зростання», була визначена як один із
двох найбільш «успішних реформаторів інвестиційного клімату» у світі. Реформи в інших країнах
регіону також були проаналізовані Світовим Банком. У перелік найкращих 10 реформаторів у світі
також були внесені Литва та Польща.
Ключовими складовими формування сприятливого інвестиційного клімату є низка
інституційних характеристик економік країн регіону, які забезпечують стійкий фундамент для
розвитку як інвестиційних процесів, так і стабільності економічного розвитку країни.
Всі країни дотримуються демократичної моделі розвитку, що сприяло приєднанню десяти
країн до Європейського Союзу в 2004-2012 роках, а економічна політика є передбачуваною і
послідовною, за винятком Угорщини, керівництво якої припустилося низки серйозних прорахунків.
Незалежні центральні банки проводять виважену монетарну політику, яка сприяє стабільності
національних валют 2 .
Членство низки країн в Організації економічного співробітництва та розвитку, а також
членство чи асоціація з Європейським Союзом обмежують простір для дискримінаційної політики і
вимагають надання рівних прав для вітчизняних та іноземних підприємств. Загальні режими
прогресивно були доповнені законами, що регулюють специфічну діяльність (банківська справа,
страхування, фондові біржі, права інтелектуальної власності, вільні економічні зони і промислові
парки і т. п.), що сприяло подальшому наближенню регуляторного середовища до норм розвинених
ринкових економік.
Разом з тим, до недавнього часу Словаччина мала спеціальні стимули тільки для іноземних
інвесторів, і деякі стимули передбачалися для великих інвесторів на індивідуальній основі, що не
повністю відповідало регуляторним нормам Європейського Союзу. Угорщина також донедавна
надавала великим інвесторам перевагу у вигляді десятирічних податкових канікул. Обидві країни
нещодавно змінили свої стимули для інвестицій, спрямовуючи зусилля для задоволення нових
правил Європейського Союзу. Польща відкоригувала схему інвестиційних стимулів в 2001 році,
зменшивши обсяг субсидій і включивши їх до механізмів політики регіонального розвитку.
Разом з тим, в окремих країнах регіону існує також низка обмежень стосовно володіння і
управління інвестиціями іноземними інвесторами. Основні обмеження для іноземного володіння
стосуються землі й споруд.
Наприклад, володіння нерухомим майном іноземними компаніями обмежене в Чехії та Литві.
У таких країнах як Чехія, Угорщина і Польща, обмежено право власності на сільськогосподарські
землі. В Словенії тільки компанії з країн Європейського Союзу мають право володіти землею, у той
час як у Словаччині тільки компанії з країн Європейського Союзу та Організації економічного
співробітництва та розвитку мають право набувати власність на нерухомість. Проте оренда
нерухомого майна звичайно дозволяється у цих країнах усім іноземцям (наприклад, на термін до 99
років у Латвії й Польщі) 3 .
Інші обмеження щодо володіння і управління застосовуються у певних сферах виробництва
або діяльності стратегічного значення. Наприклад, існує вимога щодо збереження щонайменше
50 % власності у володінні вітчизняного суб’єкта господарювання в сфері безпеки та в національних
авіакомпаніях в Угорщині. У Латвії іноземцям не дозволяється володіти контрольним пакетом акцій
у сфері послуг з безпеки, в авіатранспорті, телебаченні і радіомовленні. В Словенії обмеження
власності застосовуються у сфері військових поставок, страхуванні, перестрахуванні, управлінні
інвестиційними фондами, аудиті, видавництві і радіомовленні. У Словаччині власність обмежена в
1

Birch, S. (2011). Electoral Systems and Party Systems in Europe East and West. Perspectives on European
Politics and Society, vol. 2, no. 3, 355-377.
2
Activities for the Development and Consolidation of Democratic Stability (ADACS): Annual Report 1997. –
Doc. SG/INF(98)1. Strasbourg: Council of Europe, 16.
3
Шаншиева, Л.Н. (2001). Немецкие историки о концепции Центральной Европы. Политическая наука, 4,
55.
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сфері радіомовлення. У Польщі інвестори з країн, що не входять в Організації економічного
співробітництва та розвитку, не допускаються до управління аеропортами і морськими портами,
підприємствами оборонно-промислового комплексу.
Позитивні зміни інвестиційного клімату в країнах регіону відображає позитивна динаміка
міжнародних рейтингів.
Використання тих чи інших стимулів для інвесторів визначається в першу чергу завданнями
вирішення існуючих структурних та соціальних проблем економіки країни чи окремого регіону.
Наявність стимулів залежить від типу й обсягу інвестиції, місця розташування інвестиції та ряду
інших чинників 1 .
Наприкінці 2009 року Світовий банк оприлюднив чергову доповідь, де зазначається, що для
збереження досягнень, що коштували великих зусиль, «перехідним країнам» сьогодні необхідне
проведення структурних реформ. У доповіді наголошується, що зміни, що відбулися після падіння
Берлінської стіни в країнах з перехідною економікою в регіоні Європи визначили характер
сьогоднішньої кризи і наступного відновлення.
Зокрема, підкреслюється, що вибір шляхів економічного розвитку, зроблений деякими
країнами регіону Європи в процесі переходу від централізованої адміністративної форми управління
державою до ринкової економіки, в певній мірі визначив їхню вразливість в умовах глобальної
економічної кризи. Причому у Світовому банку вважають, що цей вибір, цілком ймовірно, буде
визначати і процеси відновлення економіки в країнах регіону.
У країнах, що постраждали від глибокого або подвійного економічного спаду в кінці 1990-х
років, безпрецедентно швидкі темпи переходу до нової економічної системи і зусилля, вжиті з тим,
щоб зрівнятися за рівнем життя із Західною Європою, стали можливими завдяки зростанню обсягів
банківського кредитування в умовах надзвичайно високою глобальної ліквідності. Це не тільки
сприяло швидкому економічному зростанню, а й призвело до серйозного порушення рівноваги на
макроекономічному рівні в умовах глобальної кризи 2008-2009 років. Аналітики Світового банку
відзначають, що обсяги короткострокового боргу, що підлягає погашенню, досягли надзвичайно
високого рівня. Але не всі країни даного регіону, інтегровані у фінансові ринки, виявилися
незахищеними в рівній мірі. Досвід країн свідчить, що посилення бюджетної політики, яке, хоч і не
повністю ізолює країну від кризи, могло б виконувати стабілізуючу роль, навіть незважаючи на те,
що, в цілому, порушення рівноваги в економіці відбулося не в державному секторі.
У доповіді зазначається, що колективні дії на міжнародному рівні, включаючи щедре
державне фінансування та координацію з боку провідних західноєвропейських банків для
розширення своєї присутності в країнах Центральної та Східної Європи, дозволили пролонгувати
зовнішній борг, який підлягає погашенню, щонайменше до сьогоднішнього дня.
Аналітики Світового банку вважають, що західноєвропейські провідні банки відіграли
вирішальну роль у посиленні бюджетних обмежень та досягненні макроекономічної стабільності
протягом першого десятиліття перехідного періоду.
Згідно з доповіддю, слабкі перспективи економічного зростання наголошують на необхідності
термінового проведення реструктуризації заборгованості банків, корпорацій і населення. Урядам
необхідно прийняти нормативно-правову базу, що створює умови для реструктуризації
заборгованості, але при цьому утриматися від використання державних ресурсів на вказані цілі,
оскільки, як правило, заборгованість населення не концентрується в групі бідних домогосподарств 2 .
Проте, останні показники реальної економіки підтверджують той факт, що, незважаючи на
загальну складну ситуацію, стан економки є не настільки катастрофічним, як очікувалося раніше.
Аналітики ErsteGroup бачать зміни в реальній економіці, аналогічні до змін на фінансових ринках,
де панічні настрої сприяли масштабному спаду. На фондових ринках аналітики також чекають
періоду стабілізації, після того, як на ринок перестане впливати коректування оцінок ризиків, а
також висловлюють оптимізм, пов’язаний з першими ознаками поліпшення фундаментальних
показників 3 .
1
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2
Мицик, В. (2002). Діяльність Ради Європи щодо вирішення проблем захисту прав національних
меншин. Український часопис міжнародного права, 1, 65.
3
Генов, Н. (1991). Переход к демократии в Восточной Европе: тенденции и парадоксы социальной
рационализации. Международный журнал социальных наук, 2, 65.
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Також аналітики наводять більш детальний аналіз по всім країнам Центральної та Східної
Європи. Так, зважаючи на те, що Румунія зіткнулася з деякими економічними труднощами,
малоймовірно, що вона буде однією з тих країн, економіка яких відновиться в першу чергу.
Попередня хвиля відходу від ризику завдала сильного удару по економіці країни, яка залишилася
вкрай ослабленою з дуже малим обсягом торгів на фондовому ринку.
У Хорватії ситуація схожа з Румунією, проте вливання капіталу в хорватську економіку
відновиться трохи раніше, ніж у Румунії. Крім того, той факт, що переговори з Європейським
Союзом зрушили з мертвої точки, також позитивно вплинуло на економічну ситуацію в країні.
Угорщина, як один з ринків регіону, що був врятований за рахунок міжнародної допомоги,
відновилася досить швидко; відповідно, до тих пір, поки не покращаться фундаментальні
показники, цей ринок буде мати незначний потенціал зростання. Польща, Чехія та Словаччина були
стабільно привабливими з початку відновлення в Центральній та Східній Європі. Тому в цих
країнах залишився невеликий потенціал для зростання інвестицій. Позитивному прогнозу щодо цих
країн також сприяють показники сектора нерухомості.
Словаччина справді залишається стабільною в морі кризи, що охопила Центральну Європу.
Хоча це стосується тільки банківсько-фінансової системи, оскільки реальна економіка з недавніх пір
теж перебуває в рецесії. Коли на фінансових ринках Польщі, Чехії та Угорщині панував хаос, а
інвестори масово бігли з цих країн, Словаччину ця паніка майже не торкнулася.
Як видно з дослідження, кожна країна Центральної та Східної Європи зустріла кризи в
індивідуальних умовах, і, відповідно, в кожній країні вона проходила по-різному. Для України
найбільш актуальним є досвід Польщі, як країни, максимально наближеної з усіх країн Центральної
та Східної Європи по макроекономічним параметрам на Україну, а також досвід Словаччини, як
країни, яка поки що найбільш вдало переживає кризу.
Так, з польського досвіду для нас актуальним є стратегія скорочення державних витрат та
зменшення дефіциту бюджету. Це дасть змогу скоротити державні видатки на соціальні програми, а
вивільнені кошти можна буде вкласти в структурні проекти. Крім того, зменшення державних
витрат знизить тиск інфляції та зменшить напругу на валютному ринку.
Щодо словацького досвіду, то Україна могла б наслідувати дії уряду та центрального банку
Словаччини по протидії кризи в банківському секторі, який є одним з найбільш постраждалих від
кризи в Україні.
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ПРАВОРАДИКАЛЬНІ ТОТАЛІТАРНІ ДЕРЖАВИ
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ : ІДЕОЛОГІЧНЕ
ОБҐРУНТУВАННЯ ЦІЛЕЙ І МЕТОДІВ
ВОЛОДАРЮВАННЯ
In this article socio‐economic, political, socio‐cultural research of the right‐wing radical
movements origin in Europe in 20‐s – 30‐s of the XX century was made out. It was stressed on
the differences between the socio‐economic development in Germany and in Italy, and on
common directions in the political development. The consequences of the I World war led to the
appearance of radical movements, which were united according to the ideological sings and
created to the type of military organizations, with the aim of revolutionary changes in political
sphere. The new created Fascist and Nazi parties had common and distinguishing demands in
the programs of radical reorganizations in the ideological and practical activity of political
conditions.
In this article are discovered the differences between Italian Fascism and German Nazism in the
determination of directions policy. The scientific novelty of the suggested research determines
Fascism as a species pattern of the ideological, antidemocratic routine and ideological variations
in the definition of the policy priorities in fascist Italy and Nazi Germany. The analysis of
theoretical sources of National Socialism ideology was conducted and special attention was
drawn to social and political expectations regarding project development and on charismatic
leadership qualities type. Conclusions about common and special models of right‐wing
ideological justification of totalitarian states made.
Key words: Totalitarian regime, political ideology, Fascism, Nazism, right radical totalitarian
movements.
Політична історія ХХ ст. тісно пов’язана з пошуками моделі держави, яка б відповідала
політичній традиції та вимогам сучасності. Масштабні трансформаційні зміни суспільства, що
відбулися після Першої світової війни, революцій, розпаду імперій вимагали формування проекту
національного розвитку в умовах певної форми правління. В перехідні епохи значно посилюється
роль ідеології, яка реалізує функцію світосприйняття, а також забезпечує легітимацію панівного
режиму, обґрунтовує внутрішню та зовнішню політику. В такі періоди виникає багато суспільнополітичних рухів та партій, які намагаються представити власну модель майбутнього розвитку
держави і знаходять електоральну підтримку в суспільстві, яке втомлюється від невизначеності
щодо кінцевих результатів трансформації. Історія ХХ століття свідчить, що в такі часи до влади
частіше приходили радикальні сили правого або лівого толку.
У нашому дослідженні спиратимемось на наукові розробки зарубіжних та вітчизняних вчених,
що в різні періоди досліджували проблему виникнення та володарювання праворадикальних партій,
таких як фашизм в Італії та націонал-соціалізм в Німеччині, серед яких Х. Арендт, О. Бланк,
М. Бросшат, В. Буханов, В. Віпперманн, О. Галкін, І. Голомшток, Й. Петцольд, В. Райх, В. Розанов,
В. Розумюк та ін.
На нашу автора статті, дослідження запропонованої теми проходило за різними напрямами як
у вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Основна тематика наукових досліджень в радянській
історіографії була пов’язана з проблемами виникнення фашизму, його політикою як всередині
країни, так й стосовно окупованих держав (О. Галкін, О. Бланк, В. Розанов, В. Коваль, Б. Бесонов).
Німецькі дослідники В. Віпперманн, М. Бросшат, Х. Гребінг, О. Данн, В. Мазер, В. Міхалка
аналізували походження фашизму, соціально-політичні, культурні умови країн, де виникли
праворадикальні партії, а також ідеологію та зовнішню політику. На початку 2000-х років з’явились
роботи, присвячені фанатизму, радикалізму та теоретичним підґрунтям політики недемократичних
режимів (П. Концен, К. Зонтгаймер).
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Актуальність проблеми пов’язана з тим, що залишаються фактори ризиків політичної
модернізації, серед яких активізація радикалізму. Проблема ідеологічних засад політичної практики,
умов і причин виникнення праворадикальних партій потребує наукового аналізу і залишається
актуальною в умовах посттоталітарного демократичного розвитку.
Мета статті полягає у спробі проаналізувати фашизм як родове явище та націонал-соціалізм
як його тип, прослідкувати ідеологічну насиченість рішень диктаторських режимів в сфері
внутрішньої та зовнішньої політики.
Руйнівні наслідки Першої світової війни – розпад імперій, поразка Німеччини, Італії,
стимулювали появу політичних партій, які вимагали революційних, радикальних дій щодо
відновлення величі держави. Ідеології, за якими на початку ХХ ст. розвивалися європейські держави
(лібералізм, консерватизм, соціал-демократія), не задовольняли радикальні течії та партії.
За змістом фашизм і націонал-соціалізм підкреслювали особливість своїх систем
світосприйняття, своєї ідеології, що базувалась на революційності, нових орієнтирах у формуванні
моделі суспільства та держави, яка віддавала перевагу спільноті перед особою. Ідеологія фашизму
відображала процеси, що відбувалися в свідомості людей саме у перехідну епоху. Політична сила
радикальних ідеологій була в тому, що пропонувалася мета, розкривалися шляхи подолання кризи в
соціально-економічній та політичній сферах. Суттєвим для визначення впливу радикальних
ідеологій на суспільство було те, що ідеологи, лідери партій, рухів зверталися до всього суспільства
з пропозиціями щодо відродження національної величі, з програмами виходу з кризи, які
об’єднували і мобілізували громадян. Ідеологи націонал-соціалізму змогли приєднати велику масу
невдоволених до свого руху, акцентуючи увагу не на абстрактних ідеях, а на ідеї відродження величі
держави.
Аналізуючи проблему фашизму як родового явища чи конкретно-історичної форми розвитку
окремих країн, В. Віпперманн зазначає, що «країни, в яких виник й розвився фашистський рух,
відрізняються в економічному і соціальному відношенні. Загальна характеристика стосується
політичної області» 1 . Наприклад, Німеччина була розвинутою індустріальною державою, тоді як
Італія, навпаки, не досягла високого індустріального рівня. Обидві країни отримали поразку в
Першій світовій війні, безумовно, в суспільстві існувало невдоволення Версальською системою. В
Німеччині після падіння влади кайзера і проголошення Веймарської республіки, парламент став не
тільки інститутом представництва інтересів соціальних груп, але й ареною безперервних партійних
інтриг, боротьби політичних лідерів.
Впровадження демократії в умовах трансформації суспільної системи завжди пов’язано з
ризиками, зворотами, падінням життєвого рівня, неприйняттям суспільством нових правил життя,
що не дозволяє демократичній системі консолідуватися. Тому невдоволена частина суспільства, як
значне електоральне поле, очікувала й готова була підтримати сильну особистисть, лідера, здатного
об’єднати націю та вивести країну з кризи. В останні роки Веймарської республіки
антидемократичними силами готувався перехід до нової моделі держави. Нова тоталітарна держава
була інтегратором суспільства не тільки завдяки силі влади, але й завдяки абсолютизації волі вождя,
тому саме фюрер повинен спрямувати енергію мас на досягнення виробленої політичної лінії.
Німецький націонал-соціалізм спирався на світосприйняття, яке долало класові антагонізми
всередині суспільства, тому що виходило із концепції однокровної та пов’язаної простором
народної спільноти. А.Гітлер створював образ лідера, здатного об’єднати націю, оскільки мета –
відродження величі Німеччини, була зрозумілою і дозволяла людині відчути себе частиною нації.
Запропонована мета державного розвитку, єдність суспільних груп дозволяли зняти психологічне,
соціальне напруження у тих, хто боявся втрати статусу, пролетаризації, тобто, у власників, які
складали основну електоральну базу НСДАП. Ф. І. Клен, пропагандист СА, описував враження від
мітингу, який відбувся у 1932 році, «поки ми хочемо, щоб республіканські діячі відчули хиткість
своїх позицій, і разом з тим показати, з якою глибокою вірою ми чекаємо появи нової ери – ери
Адольфа Гітлера» 2 .
НСДАП презентувала свою модель держави як революційну та об’єднавчу. З одного боку,
націонал-соціалістична модель політичного панування інтегрувала навколо ідеї створення нового
соціального ладу в державі, з іншого – не дозволяла існування політичних свобод, інакомислення.
1
2

Wippermann, W. (1983). Europischer Faschismus im Vergleich (1922 – 1982). Frankfurta. Mein, 14.
Клен, Ф.И. (2010). Это марширует новая Германия. Моссе Дж. Нацизм и культура. Идеология и
культура национал-социализма. Москва: ЗАО Центрополиграф, 59.
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Увійшовши в систему, людина підкоряла власну особистість або унікальність цілому – ідеї, партії,
державі – тим самим відповідальність за особисті, суспільні рішення переходила до цілого, що
допомагало встановленню влади єдиної особи – фюрера. Ф. І. Клен висловив ставлення симпатиків
націонал-соціалістичної ідеології так : «… кожному з нас було зрозуміло : окрема особистість –
ніщо, ідея – все» 1 .
Італійський фашизм засновувався на ідеї нації як культурно-історичної спільноти, яка може
бути втілена і існувати тільки в умовах держави. Пріоритет віддавався інституту держави як
якісному виразнику нації та її захиснику. В нацистській Німеччині підлягали змінам принципи
політичної нації, яку розглядали як єдність «крові та ґрунту», основне призначення та висока
«місія» - нести культуру в інші народи. В правовій сфері зміни щодо розуміння політичної нації
призвели до насичення правового поля расовою домінантою, що дозволило розпочати репресії
проти представників інших етносів, яких вивели з поля політичної нації.
Фашистська держава – це тип держави, де індивід визнається частиною спільноти, волю якої
виражає тільки держава. Цей політичний інститут стає організатором нації, тому що поза держави
нічого не існує, саме держава створює закон, необхідний для виконання індивідуальним волям.
Фашистська держава проникає в інтелектуальне, моральне життя індивіда, володіє монополією на
свободу, намагається контролювати свідомість і поведінку громадян. Б. Муссоліні пояснював
необхідність особливого статусу держави наслідками поразки в Першій світовій війні, а також
довгою бездержавною історією Італії. На думку автора статті, італійський фашизм об’єднав
конструктивну ідею створення національної держави з антидемократизмом, знищенням прав і
свобод, критикою пацифізму й оспівуванням війни, що привело до створення нової моделі
праворадикальної тоталітарної держави.
Націонал-соціалізм – це тип фашизму, якому властива жорстока диктатура і єдність нації як
цілісної, монолітної спільноти, побудова народного організму за допомогою ідеологічної
соціалізації людини. «Німецький фашизм (нацизм) включає в себе расову та арійську теорії, …
філософію державності і культ надлюдини» – підкреслює У. Еко 2 . Націонал-соціалістична держава
проникає в усі сфери приватного і суспільного життя, відторгає тих, хто протидіє «інтересам нації»,
тому демократичні права і свободи відсутні, а політичні опоненти знищуються. «Єдність нації»
виключала наявність етнічних домішків крові, що привело до винищення не-германців на ґрунті
расизму. Вважаємо, що німецький націонал-соціалізм – це тип фашизму, в якому переважає
гіпертрофована ідея народної общності, «чистої» расово і організованої в монолітну державупартію. Політична ідеологія націонал-соціалізму відіграла неабияку роль в утвердженні
нацистського політичного режиму. Зокрема, расові теорії сприяли теоретичному обґрунтуванню
історичного процесу як процесу боротьби рас.
В ХІХ ст. Ж. А. Гобіно писав, що розвиток історії, збереження культури можливі лише за
умови, що раси не змішуються. У центрі расової нерівності знаходиться біла раса, особливо
нордичний тип, який є завойовником й упорядником державного ладу, носієм культури, про що
свідчить активність, енергія, розумові здібності. Як критерій «повноцінної» та «неповноцінної» раси
наведені культурантропологічні й етнологічні параметри 3 . Одночасно Ж. А. Гобіно скептично
ставився до процесу національного творення, який був значущим для історії Європи ХІХ століття.
За його думкою, нація є результат змішування рас, що суперечить принципам культурноісторичного розвитку.
Відтак, ХІХ століття – це етап у розвитку історії, коли прогресивним явищем було визнання
права народів на національне об’єднання, усвідомлення своєї ідентичності завдяки мові, культурі,
історії. Націоналізм ХІХ століття пов'язаний з ідеєю рівності народів у їхньому праві на існування та
створення власних держав. Представниками расових теорій конфлікт між расовою ієрархією та
націєбудівництвом вирішувався на користь расової ієрархії.
Створення расової ієрархії дозволило зробити хибний висновок про те, що неоднаковість рас
тотожна різниці достоїнств представників різних рас. Ханс Гюнтер, професор кафедри «расової
науки» в Йенському университеті, визначає расу «як групу людей, яка відрізняється від інших груп
комбінацією властивих їй фізичних і духовних характеристик, здатної до відтворення собі
1

Клен, Ф.И. (2010). Это марширует новая Германия. Моссе Дж. Нацизм и культура. Идеология и
культура национал-социализма. Москва: ЗАО Центрополиграф, 61.
2
Эко, У. (2002). Пять эссе на темы этики. Санкт-Петербург: «Симпозиум», 57.
3
Гобино, Ж.А. (2000). Опыт о неравенстве человеческих рас. Москва: ОЛМА – ПРЕСС, 79.
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подібних» 1 . Досліджуючи расову структуру західних народностей, Гюнтер підкреслює що «фізичні
якості людей нордичної раси, без сумніву, привабливі. Індивідууми, які мають подібні риси, стають
лідерами в державних справах, а також у науці, техніці, мистецтві. Це підтверджує достатньо велика
кількість їхніх представників серед видатних чоловіків й жінок у всіх країнах Заходу» 2 . Тобто,
расова теорія ХХ століття проводить стереотипізацію рас, створює ідеальний тип, проголошує
різницю достоїнств рас, що призвело до виправдання агресії як складової державної політики.
Представник «расової науки» Л. Ф. Клаус, розглядає нордичну расу та підкреслює, що «Земля й
навіть весь Всесвіт уміщується в нордичну душу, яка намагається проникати повсюди, що стає
закономірністю. …налаштовані відкривати нові землі й райони, досліджувати їх та культивувати, а в
кінцевому рахунку – і підкоряти. Обмеження при цьому вони встановлюють самі собі. Але іноді
трапляється й так, що вони ігнорують будь-які обмеження» 3 .
Лідери націонал-соціалізму проголосили нову расову парадигму не тільки внутрішньої, але й
світової політики. «Кров, яка померла, починає оживати. В її містичному символі відбувається нова
побудова клітин душі німецького народу. Сучасність і минуле раптово проявляються в новому
світлі, а для майбутнього випливає нова місія. Історія і завдання майбутнього – це більше не
боротьба класу проти класу чи конфлікт між різними церковними догмами, вони проголошують
боротьбу між кров’ю і кров’ю, расою і расою, народом і народом», – писав А. Розенберг 4 . Расова
теорія перетворилася в парадигму світової політики, яка дозволила націонал-соціалістичному
режиму легітимізувати боротьбу за володарювання в світі.
Слід погодитися з дослідниками, які зазначають, що національна свідомість народів
формується спільно з ідеєю створення власної держави, але націонал-соціалізм спрощує духовну,
культурну складову націоналізму, надмірно політизує національну свідомість і привносить
негативне, радикальне в національну свідомість за допомогою расизму та антисемітизму.
Націоналізм не можна обмежувати тільки політичним волевиявленням або ідеологією – це також
культурний феномен 5 . Він включає єдину мову, символи, стереотипи, традиції, національну
свідомість, належність до певної території. Націоналізм об’єднує націю на підґрунті ціннісних
орієнтирів, настанов, тому може набирати різних форм і виявляти різні риси. Ентоні Д. Сміт вважає,
що нація як форма спільноти, характеризується культурною і (або) політичною ідентичністю, яка
дозволяє її членам користуватися соціально-культурними ресурсами і виражати свої інтереси,
потреби, цілі 6 . На думку цитованого автора, вороже ставлення до інших народів у націоналізм
привносять політичні кола, які використовують ворожі етнічні стереотипи, надмірно радикалізують
бінарну опозицію «ми – вони» через розбурхання почуття зверхності, а також для каналізації
соціального невдоволення мас в умовах внутрішніх економічних і політичних криз. В суспільстві
формуються радикальні та екстремістські угрупування. Наприклад, на початку ХХ ст. в Німеччині
існували течії младоконсерваторів на чолі з Меллером ван ден Бруком, революційних націоналістів
з Е. Юнгером. Щодо більш радикального революційного націоналізму, К. Зонтгаймер пише, що
«цей націоналізм не міг запропонувати нації нічого, окрім закликів до боротьби проти всього
сучасного… Громадянські свободи вони воліли б замінити на міцну державність… Особистість має
влитися у кровну спорідненість нації і добровільно принести своє життя їй у жертву, коли нації це
буде потрібно» 7 . Революційний націоналізм, яскравим представником якого був Е.Юнгер,
ідеологічно обґрунтував більш радикальніі дії як політичну програму для нових партій, які
заперечують ліберальний націоналізм ХІХ століття.
Слід підкреслити, що з початку ХХ ст. Німеччина вступила в період модернізації, але
прозахідний демократичний лад було впроваджено після поразки у війні та революційних дій. Різкі
зміни усталених соціально-політичних традиційних структур викликали психологічну
1
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маргіналізацію та радикалізацію масової свідомості. Велику кількість людей було охоплено
почуттям власної незначності та невизначеності щодо соціальних перспектив, що стало
психологічним підґрунтям для розвитку націонал-соціалізму як типу фашизму. Суспільна ситуація
була позначена загальним занепадом християнської моралі, нігілізмом по відношенню до
традиційних цінностей. Масштабні суспільні зміни поступово привели до заперечення цінності
окремої людини, тому з’явилися ідейні системи, які надавали пріоритет “органічній спільноті” і
державі. У внутрішній політиці нацистського режиму подібна тенденція проявилася в тотальному
втручанні у суспільне життя. Начальник гітлерівської канцелярії Мартин Борман висловив цю
тенденцію таким чином: «Тільки рейх спільно з партією та її органами має право на лідерство в
народі» 1 . Зовнішня політика націонал-соціалістичної Німеччини обґрунтовувалася расистськими
ідеями про нерівність рас, про необхідність війни задля створення системи безпеки висланої
держави.
Підсумовуючи, зазначимо, що фашизм – загальна назва радикально націоналістичних
тоталітарних рухів, тоді як німецький націонал-соціалізм – його німецький різновид з рядом
відмінностей. Наприклад, італійський та німецький рух об’єднує ієрархічність влади, принцип
вождізму, заборона на створення та діяльність політичних партій, знищення опозиції та заборона
прав і свобод громадян, але німецький націонал-соціалізм створив державу, засновану на жорстоку
расизмі та криміналізував міжнародне право. Найчастіше праворадикальні рухи порівнюються в
політичній сфері, але між ними існували відмінності у соціально-економічній та соціокультурній
сфері, наприклад, в змістовній насиченості політичних ідеологій. Радикальним політичним партіям
потрібні ідеології, які здатні сформулювати мету, інтегрувати й змобілізувати суспільство завдяки
образу ворога, подолання якого відкриває шлях до реалізації історичної місії – від відновлення
величі держави до встановлення світового панування. Фашисти Італії та націонал- соціалісти
Німеччини каналізували соціальну енергію протесту проти недоліків модернізації в напрям,
необхідний політичному режимові. Толерантність, повага до інакшості, унікальність кожної окремої
людини як цінності демократичної політичної культури поступилися расизму, антисемітизму,
антидемократизму, пріоритету “органічного”, спільного як цінностям тоталітарної політичної
культури.
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INFLUENCE OF THE MASSIVIZATION PROCESSES ON
THE DEVELOPMENT OF MODERN TOTALITARIAN
TRENDS
This paper analyzes and covers how the massivization of society and of culture, and the
processes of massivization in general, results the totalitarization of political regime. Also the
concepts and theoretical features of "mass society" and "mass culture"are revealed. Author
considered the views of different scientists to the theory and for origin of mass society which
enable to trace its evolution and adaptation processes for the conditions of modernity. The
explorations of national and foreign scholars which studied the problems of the essence of
massivization are analyzed. The special attention is concentrated on the problem of formation of
mass society in the modern conditions of human development, because massivization, in all of
its forms helps to create the conditions which are necessary to establish the totalitarian regime
in the state.
Key words: massivization, totalitarization, mass culture, massivization process, political regime
The modern world is characterized by the process of massivization of society, which supposedly
started in the end of the ХІХ century. The determining factor of this phenomenon is the increasing of mass
role in cultural, spiritual and political life of society.
In its turn, the XX century was a century of crises in economic, political, social and cultural spheres.
Union of these crises led to two world wars, revolutions, change of the globe map on which totalitarian
states have appeared, and to emergence of mass culture which has become a certain form of manifestation
of this crises.
Interest to the phenomenon of mass culture appeared long time ago; and today there are a lot of
researches, theories and concepts of “mass culture”. Authors of the most of them are inclined to consider it
to be a particular social phenomenon with its own genesis, specificity and development trends.
The nature of mass society is characterized by commonness of consciousness for masses i.e. mass
consciousness. Mass consciousness is formed through imposing of stereotyped thinking and behavior
models by a manipulator.
In its turn, the actuality of the article is in the fact that according to the most of researchers, formation
of a mass society and mass culture are not utterly spontaneous processes, they are quite substantive and
complicated social phenomena influencing directly on the trends of development of a society and state in
general; and these trends influence the way of development and destination of a society: either it will reach
liberalization or totalitarianism.
The aim of the paper is to understand the essence of totalitarian trends in the context of modernity; to
analyze the influence of processes of massivization of society on these tendencies, and as a result
omnipresent development of mass culture.
The first attempts to comprehend this phenomenon are connected with the researches conducted by
G. Lebon and G. Tard who associated the issue of mass culture with the appearance of mass society. This
was highlighted by H. Arendt, the central issue of her scientific research was exactly the phenomenon of
mass society as a forerunner for development of totalitarianism. Today scientists haven’t yet achieved
consensus for evaluation of these phenomena. Some scholars consider them utterly negative phenomena; in
particular, representatives of the Frankfurt school such as T. Adorno, E. Fromm, M. Horkheimer, H.
Marcuze who made an accent on some negative moments that appear in conditions of mass society in
economics, politics and, as a result, in spiritual life.
The second half of the XX century is characterized by appearance of a great number of works mainly
by West European scientists such as H. Arendt, D. Bell, E. Kanetti, G. Lebon, P. Lazarsfeld, L. Lovental,
D. Macdonald, K. Manheim, A. Moravia, S. Moskovichi, J. Ortega-y-Gasset, B. Rosenberg, G. Sorel, A.
Toffler, G. Fridman, Z. Freud, E. Fromm, R. Hogart, O. Spengler, T. Elit, C. Jung, K. Jaspers, and other
scientists that highlighted the issue of appearance of mass culture in a different way.
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Some aspects of the phenomenon of massivization and mass as its product were highlighted in
researches of P. Gurevich, P. Zaharov, A. Koliev, A. Kosarev, G. Oboturova, V. Polosin, G. Pocheptsov,
etc.
Speaking about researching of masses in the second half of the XX century we proceed from the fact
that many of these issues have already been discussed, but since the 30’s of the XX century they have
acquired not only particular significance but a new aspect. Presenting modern interpretations of mass and
their role in life of society, scientists, as a rule, point out two main issues that determine the exploration of
the mass role in a society. These are the issues of “mass society” and “totalitarianism”.
In accordance with stated above, it is worthwhile to define what mass society is. We may suggest the
following definition of this notion: mass society is a standardized society, or it is a society where standard
reigns.
The appearance and development of the mass type of society is furthered by a diversity of factors, but
main role belongs to scientific technical progress and development of mass media, as its integral part,
which actively use growing possibilities of multimedia and communication technologies. As a result the
latter take the leading role in spreading of all kinds of information and formation of so called mass culture.
K. Jaspers was aware of such course of events. He believed that the mankind is on the verge of a new “axial
period”, the first one in history, when the globe will be united by the net of telecommunications. This can
turn out to be a critical point in a spiritual development of the mankind.
Along with scientific and technical progress and development of mass media, mass production and
mass consuming come out in a great scale, which leads to a certain standardization of needs and means of
their satisfaction. “Masses appear where people are deprived of their true face, roots and soil, where they
became ruled and interchangeable. All this happen as a result of technical development and is reaching
increased intensity in its following features: [...] compulsory, senseless work; entertainment as a filling of
leisure time; life as a permanent nervous tension…” 1 . Hence the dominance of mass, according to K.
Jaspers, is a phenomenon of the contemporary world; moreover, it is typical for all states with a high
technical development.
Herewith totalitarianism may be interpreted as a reaction of “a mass person” to political, social and
economic crises: revolutions, civil wars, lingering armed conflicts, economical crises. These phenomena, as
a rule, are accompanied by a mass marginalization of population, i.e. by appearance of a great number of
people “threw out” of their social groups (class, professional, family, national ones, etc.). It is worthwhile to
note that marginalization is individual’s being out of his\her social group, and break with group
sociocultural norms, which are caused by some circumstances (e.g., migration, urbanization, decrease in
living standards, etc.). The result of a collapse of traditional structures is the appearance of atomized (with
weakened social links) people who are a convenient object for manipulation. Atomized mass is most
vulnerable to watchwords of totalitarian leaders who offer a new consolidating base – an ideology which
creates an illusion of union of an individual to a class, race or to the state. Unfortunately, an example of an
exactly such “reaction” from population may be observed in contemporary Russia, where massivization of
society has reached its critical point; and openly authoritarian regime of the president V. Putin is acquiring
features of classical totalitarianism.
This fact may be explained by a historical example of emergence of totalitarian parties in European
states of the XX century, the latter having aimed predominantly at seizure of power. They aspired to receive
a support of as greater masses as possible; and population, as a result of wars and crises, were requiring
changes of social and economic conditions and supported radical ideologies because of consequences of
rapid historical changes. Exactly these ideas, formed by that time in mass consciousness, were offered by
extreme left and extreme right parties whose rise to power depended on their ability to understand not only
mass needs but also psychological peculiarities of atomized individuals 2 .
In this case K. Manheim’s point of view is regarded actual. According to K. Manheim, ideologies
play a tremendous role in mass society, but their simultaneous existence entails “crisis of evaluations”. The
latter looks as follows: historical religious and moral unity that had served as an integrating force of the
medieval society was substituted by secularized systems of liberalism and socialism. And before everybody
understood that the future depended on the struggle between these two points of view, a new ideological
1
2
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system has appeared – the system of “universal fascism”, so different from others that the internal
difference between these two has disappeared 1 .
Besides, it is also necessary to draw attention to mass culture as a particular phenomenon objectively
begotten by the processes of industrialization, and nowadays is developed under the effect of transit of a
developed society to postindustrial, informational culture. The essence of mass culture reflects objective
laws of development of many, especially West European, peoples of the latest centuries when traditional
culture turned out unable to function in respect of large-scale associations of people (e.g., residents of
megalopolis) and to particular subjects of cultural practice 2 .
Modernization is producing new forms of accustoming of an individual (exactly individual, but not
personality) to sociocultural practice, causing the diverse manifestations of mass culture in various spheres
of activity. Thus, mass secondary school has been formed in the process of children’s socialization; mass
media have developed in the sphere of cultural communications; mass movements and parties have
appeared in political life; mass consumer needs and prestige services standards have appeared in
consumption of gifts of life, spending leisure time.
Products of mass culture are manufactured by professional specialists in the sphere of consumer
needs, science, education, politics, mass arts, and also advertisement which mostly plays a decisive role in
choosing one or other product or service. Spreading all over the world these products as a rule don’t bear
mastery, developing basis and artistic value that folk traditional culture is usually endowed with. Many of
them are deprived of any ethnic features at all. In development of modern mass culture such fundamentals
as commercial purposes and orientation at creation of goods, services, artistic values directed for
standardized tastes may be pointed out. Mass, or popular, culture doesn’t express any exquisite tastes of
aristocracy or spiritual search of people. The time of its impetuous distribution is the middle of the XX
century when mass media (radio, printing press, television, recording and tape-recorders) penetrated into
most states of the world and became available to representatives of all social strata. Mass culture may be
international and national 3 . Pop music and circus are some examples of mass culture. They are
understandable and available to all ages, all strata of population regardless of the level of education. Mass
culture is associated with unification, standardization of the spiritual in the personality and society.
Modern technique and technologies, computers have created a tightly interconnected but
interchangeable world which can simplify fulfilling of wishes and demands of a person again due to their
standardization. For some members of society, computer and the net world has virtually completely
replaced reality, it was particularly brightly manifested after creation of social network having no age limit,
have replaced living communication and promoting spread of any information.
Herewith all possibilities of informational progress of the XXI century allow government via
television, press and the Internet to use modern psychological impact aimed at zombification and
suppressing of person’s will, controlling of thoughts, political views and behavior.
All this takes place simultaneously with attempts to establish tight control over mass media and to
introduce unspoken caste social system.
Hence, mass society became possible because within one generation there a transition from the
culture of word to the culture of “visual images” (radio, comics, placards, television, etc.) has been made. S.
Moskovichi in his work “The epoch of the crowd” emphasizes that typography has created a base for
critical thinking 4 . Modern mass media is a technical base for automatic, non-critical and very often
dependent thinking. As far as the work of S. Moskovichi was published in 1981 it should be added that
nowadays we deal with the epoch of computerizing and the Internet wiping off all space boundaries that
leads to globalization and speeds it up. He draws particular attention to the fact that mass consciousness is
not just exposed to unprecedented manipulation, in many respects it is determined by myths, different
beliefs, secular but not just traditional religions. The measure of manipulation itself in many respects is
determined by an increased power and possibilities of governmental machine. According to his viewpoint
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we deal with the strategy of mass hypnosis and collective suggestion. Hypnosis is extracted from the sphere
of medicine and introduced into social sphere, into culture as a paradigm of normal relations 1 .
At the same time we should not only focus on informational power, its decisive influence on
massivization of society and development of mass culture; it is also necessary to note a radically changed
system of economic life.
Use of new technologies in manufacturing allows to produce cheaper goods that are often of a higher
quality that makes it more competitive. But introducing of new technologies into manufacturing demands
financial expenses, which is only possible for rather big corporations, and this irreversibly leads to
monopolization of the market.
Modern manufacturing in many respects finds itself aimed at producing of mass standardized goods.
Thereafter consuming e.g. clothes, leisure, medicine, public transportation also becomes standardized.
Standardization and unification become features of education and arts. Any activity turns into a certain
conveyer. People start feeling themselves identical; artists and politicians look the same; and those who
strikingly stand out of the crowd are considered odd.
Speaking about a successful economic development it is worthwhile to note that it may take place in
terms quite different from the western interpretation of democracy. In fact, the one-party governing with a
“strong leader”, censure in mass media, spreading of ideology of “national unity”, prosecution of the
otherwise-minded and protesters, the state system of educating conformists loyal to authorities and herewith
the “Open Door” policy for transnational corporations and all possible privileges for private business. All
this in different degree and combination is typical for such states as Singapore, Hong Kong, South Korea
and Japan, and since the time of Deng Xiaoping many features of this model were adopted by China.
“Asian economic miracle” is provided, on the one hand, with cheapening of labor force by means of
physical and political suppress of workers movement, and on the other hand, with intensification of labor
with some measures of social paternalism and corporative morals contributing to massivization (e.g.,
Confucian traditions typical for the region).
Massivization of society is aggravated in the time of great social tension created by current social
contradictions in economical, national-ethnic and political spheres. All this takes place in terms of
weakness of institutes of population’s social defense. Under such conditions advantages of freedom become
worthless under the burden of responsibility, which as an example can be observed in modern Ukraine.
Modern totalitarian trends emanate not only from a state, they are traced in limitation of the choice
and censure in hypermarkets, in dependence of doctors and patients on pharmaceutical and insurance
companies, in standardization in the system of education, in growth of the prison-manufacturing complex,
in bureaucracy and disrespect for a consumer in commercial and state institutions.
In a mass society every individual is just a “small screw”, “atom”, and this eventually leads to growth
of authoritarian and totalitarian political regimes.
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ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ
ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
В УКРАЇНІ
The article is devoted to substantiation of institutional support of state policy on combating
human trafficking in Ukraine. In particular organizational chart explaining the functioning of the
market "slaves" analysis of this phenomenon in the context of business, labor market and the
shadow economy. In this paper stated the author's vision about imperfections of Ukrainian laws
on this matter, analyzed the powers of central authorities and revealed his own vision for
providing policy based on the specifics of the research process in social and economic science.
Also, this article shows the central executive bodies of Ukraine on their functional
responsibilities for combating human trafficking in Ukraine.
Key words: human trafficking, anti‐trafficking, institutional support public policy.
Торгівля людьми є універсальною проблемою: у кримінальну торгівлю живим товаром
залучені як економічно розвинені країни, так і країни, що розвиваються, вона може відбуватися як із
перетинанням національних кордонів, так і всередині держав, як у країнах з розвиненою
демократичною традицією, так і в перехідних державах і в країнах з тоталітарною системою. В
Україні питаннями протидії торгівлі людьми займаються різні урядові та неурядові організації,
правоохоронні органи, відповідні відділи державних установ тощо. Різні аспекти цього явища
розкриваються в працях К. Левченко, Л. Ковальчука, О. Удалової, О. Позняка, Є. Луценко, Л.
Матіяшек, Ш. Сканлан, І. Шваб, В. Биковець, Р. Курінько, Д. Маршавіна, І. Дзялошинського, Є.
Тюрюканової А. Ароновіц, Г. Тоєрманна та ін. Разом із тим проблемам інституційного забезпечення
державної політики у сфері протидії торгівлі людьми у вітчизняній науковій літературі приділяється
недостатньо уваги. Метою даної статті є заповнення відповідних прогалин.
Розбудова інституційного забезпечення державної політики України у сфері протидії торгівлі
людьми розпочалася 1999 року зі створення Національної координаційної ради щодо запобігання
торгівлі людьми при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини. Передбачалося
підняти проблему боротьби з торгівлею людьми на найвищий державний рівень. Омбудсменом,
посада якого була впроваджена в Україні за рік до того, планувалося створити єдиний банк даних
щодо торгівлі людьми, здійснювати моніторинг, контролювати виконання чинного законодавства і
міжнародних договорів у сфері боротьби з торгівлею людьми, об’єднати державні і громадські
організації в боротьбі з даним злочином 1 .
Як пише О. Святун 2 , до компетенції новоствореної Національної координаційної ради
належала підготовка пропозицій та рекомендацій до чинного законодавства, проведення експертиз
проектів законів та інших нормативних актів, участь у координації діяльності державних органів та
неурядових організацій у сфері протидії торгівлі людьми.
Хоча Національна координаційна рада збиралася лише два або три рази і припинила своє
існування 2001 року, за її активної участі була підготовлена Програма запобігання торгівлі жінками
та дітьми (1999 р.). Відповідно до положень Програми були створені спеціалізовані підрозділи по
боротьбі зі злочинами, що пов’язані з торгівлею людьми, які ввійшли у структуру Департаменту
карного розшуку Міністерства внутрішніх справ України та структуру обласних управлінь
внутрішніх справ 3 . У серпні 2005 року зазначені підрозділи були реорганізовані в Департаменти по
1

Коваль, Л. (2010). Аналіз діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Харків,
240.
2
Святун, О.В. (2005). Європейські механізми боротьби із торгівлею людьми: автореф. дис. канд. юрид.
наук. Київ, 18.
3
Кириченко, О. (2010). Шляхи вдосконалення діяльності держави щодо протидії торгівлі людьми.
Кириченко, О., Бушнова, К. Актуальні питання запобігання і протидії торгівлі людьми. "Ла Страда Україна", 25-28.
221

ISSN 2336‐5439

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

боротьбі зі злочинами, що пов’язані з торгівлею людьми 1 .
У сфері боротьби з торгівлею людьми діяло кілька міжвідомчих координаційних рад. Після
ліквідації Національної координаційної ради з 2001-го по 2005 рік працювала Координаційна рада з
питань запобігання зникненню людей 2 , до завдань якої серед іншого входило вивчення причин
зникнення на території держави громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також
громадян України за її межами і встановлення долі цих осіб.
У період з 2002-го по 2007 рік працювала Міжвідомча координаційна рада з питань протидії
торгівлі людьми 3 , що була постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті
Міністрів України.
Наприкінці 2007 року було створено Міжвідомчу раду з питань сім’ї, гендерної рівності,
демографічного розвитку і протидії торгівлі людьми 4 на чолі з Міністром у справах сім’ї, молоді та
спорту. На жаль, Рада охоплювала занадто широке коло питань, на думку експертів 5 , не була
дієздатною, а також характеризувалася неузгодженістю дій її членів, відсутністю адекватних
форматів роботи, цілей та завдань.
З липня 2007 року розпочала діяльність Експертна робоча група з питань попередження
насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми 6 на чолі із заступником міністра України у справах
сім’ї, молоді та спорту, яка діяла спочатку при Міжвідомчій координаційній раді з питань протидії
торгівлі людьми, а з вересня 2007 року – при Міжвідомчій раді з питань сім’ї, гендерної рівності,
демографічного розвитку і протидії торгівлі людьми.
Експертна робоча група створювалася з метою координації зусиль центральних органів
виконавчої влади, науковців і громадськості щодо виконання положень Державної програми
протидії торгівлі людьми на період до 2010 року. До повноважень Експертної робочої групи
входило виконання низки завдань: оперативна координація заходів з питань протидії торгівлі
людьми, здійснення моніторингу в зазначеній сфері, співпраця з міжнародними організаціями,
розробка пропозицій щодо укладення міжнародних договорів, співпраця в наданні допомоги особам,
які постраждали від торгівлі людьми, їх реабілітації та реінтеграції, інформуванні населення щодо
торгівлі людьми. До складу Експертної групи ввійшли представники центральних органів
виконавчої влади, міжнародних і громадських організацій, профспілок.
На регіональному рівні з 2002 року було створено регіональні дорадчі органи з метою
реалізації відповідних програм у 27 регіонах України відповідно до Комплексної програми протидії
торгівлі людьми на 2002–2005 роки 7 .
Законом України «Про протидію торгівлі людьми», що був прийнятий 20 вересня 2011 року 8 ,
визначено суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми: Президент України,
Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади,
1

Левченко, К.Б. (2007). Торговля людьми в Юго-восточной и Восточной Европе, проблемы и
перспективы. Кировоград, 232.
2
Постанова про утворення Координаційної ради з питань запобігання зникненню людей 2001 (Кабінет
Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/992001-%D0%BF>.
3
Постанова про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань протидії торгівлі людьми 2007
(Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1961-2002-%D0%BF>.
4
Постанова про консультативно-дорадчі органи з питань сім’ї, демографічного розвитку та протидії
торгівлі людьми 2007 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1087-2007-%D0%BF>.
5
Левченко, К.Б. (2008). Боротьба з торгівлею людьми. Актуальні проблеми впровадження державної
політики протидії торгівлі людьми в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної
конференції. Донецьк, 62-64.
6
Наказ про створення Експертної робочої групи з питань попередження насильства в сім’ї та протидії
торгівлі людьми 2007 (Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту). Офіційний сайт
Міністерства молоді та спорту України.
<http:/dsmsu.gov.ua/media/Transfered/2007/07/16/1/2007_2546nm.pdf>.
7
Сьолькнер, А. (2008). Оцінка потреб національного механізму перенаправлення постраждалих від
торгівлі людьми в Україні. Київ, 112.
8
Закон про протидію торгівлі людьми 2011 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради
України, 173.
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закордонні дипломатичні установи України, заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі
людьми.
До повноважень Президента України входить визначення центрального органу виконавчої
влади національним координатором у сфері протидії торгівлі людьми. Однак дане положення було
внесено до Закону «Про протидію торгівлі людьми» в жовтні 2012 року, тобто майже через рік після
прийняття самого Закону. До внесення змін дана функція належала до компетенції Кабінету
Міністрів України, який своєю Постановою 1 в січні 2012 року визначив національним
координатором Міністерство соціальної політики України. У свою чергу, Президент України в
березні 2013 року підписав Указ «Про внесення змін до Положення про Міністерство соціальної
політики України» 2 .
Кабінет Міністрів України, відповідно до положень Закону «Про протидію торгівлі людьми»,
спрямовує і координує роботу суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, а
також визначає процедуру встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, і
порядок утворення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми. Крім
того, у сферу компетенції КМУ входить затвердження нормативно-правових документів, які
регулюють роботу державних органів у зазначеній сфері, серед них: Державна цільова програма у
сфері протидії торгівлі людьми; Національний механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи
у сфері протидії торгівлі людьми; форма опитувальника щодо встановлення статусу особи, яка
постраждала від торгівлі людьми; довідка про встановлення їй статусу особи, яка постраждала від
торгівлі людьми; форма довідки, що підтверджує факт звернення іноземця чи особи без
громадянства за встановленням статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території
України; положення про заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; порядок
виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, і
контроль за реалізацією прийнятих документів.
Перелік центральних органів виконавчої влади, які задіяні у сфері протидії торгівлі людьми,
визначено в Постанові КМУ «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи
у сфері протидії торгівлі людьми» 3 . До них належать Міністерство соціальної політики,
Міністерство внутрішніх справ, Міністерство закордонних справ, Міністерство охорони здоров’я,
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту (нині Міністерство освіти і науки України та
Міністерство молоді та спорту України), Адміністрація Державної прикордонної служби, Державна
міграційна служба.
Закон «Про протидію торгівлі людьми» визначає загальні повноваження центральних органів
виконавчої влади, серед яких: формування та реалізація державної політики у сфері протидії
торгівлі людьми; розробка проектів Державної цільової програми протидії торгівлі людьми та
Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі
людьми, і забезпечення реалізації зазначених документів; моніторинг діяльності суб’єктів, які
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми; підготовка та оприлюднення щорічної
доповіді про стан реалізації заходів у сфері протидії торгівлі людьми; здійснення заходів щодо
встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Крім того, заходи центральних
органів виконавчої влади мають бути спрямовані на викорінення передумов торгівлі людьми,
зокрема щодо запобігання насильству в сім’ї та дискримінації за ознакою статі; підвищення рівня
обізнаності щодо протидії торгівлі дітьми серед батьків та осіб, які їх замінюють, та осіб, які
постійно контактують з дітьми у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та
спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах; координацію та контроль за
діяльністю закладів допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.
Розглянемо сферу компетенції центральних органів державної влади України у сфері протидії
торгівлі людьми.

1

Постанова про національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми 2012 (Кабінет Міністрів
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/29-2012%D0%BF>.
2
Указ про внесення змін до Положення про Міністерство соціальної політики України 2013 (Президент
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/164/2013>.
3
Постанова про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії
торгівлі людьми 2012 (Кабінет Міністрів України). Офіційний вісник України, 64, 35.
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Як зазначалося вище, Міністерство соціальної політики України є спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з питань протидії торгівлі людьми. У складі Департаменту
сімейної, ґендерної політики та протидії торгівлі людьми створено Відділ протидії торгівлі людьми.
Крім того, у напрямі забезпечення прав дітей та запобігання торгівлі дітьми працює Департамент
прав дітей та усиновлення. На регіональному рівні роботу з протидії торгівлі людьми проводять
департаменти соціальної політики (у деяких областях – департаменти соціального захисту
населення), які входять до складу обласних державних адміністрацій та Київської міської державної
адміністрації.
Відповідно до Положення про Мінсоцполітики 1 , одним з основних завдань Міністерства є
формування та реалізація державної політики щодо протидії торгівлі людьми. Міністерство
здійснює нормативно-правове регулювання в даній сфері; розглядає і погоджує проекти концепцій і
програм; бере участь у проведенні аналізу проектів державних цільових програм і щорічному аналізі
стану їх виконання; розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції з удосконалення
державної політики. До компетенції Міністерства входить також здійснення міжнародного
співробітництва: участь у підготовці міжнародних договорів України, підготовка пропозиції щодо
укладення, денонсації договорів, забезпечення виконання зобов’язань України за міжнародними
договорами. Міністерство також виступає замовником науково-дослідних робіт та соціологічних
досліджень у сфері протидії торгівлі людьми.
До прийняття Закону України «Про протидію торгівлі людьми» основним органом
центральної виконавчої влади у сфері боротьби з торгівлею людьми було Міністерство України у
справах сім’ї, молоді та спорту, а саме відділ попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі
людьми у складі Департаменту сімейної, гендерної політики та демографічного розвитку. До
Міністерства через обласні управління за допомогою «гарячої лінії» соціальних служб, неурядових
організацій і від правоохоронних органів надходила інформація про потерпілих від торгівлі людьми.
Міністерство співпрацювало з неурядовими організаціями і центрами соціальної служби для молоді
в напрямі як практичної роботи з населенням щодо запобігання випадкам торгівлі людьми, так і із
самими постраждалими від торгівлі людьми. Однак основні перешкоди для успішної та ефективної
роботи зазначеного відділу становили нестача працівників і відсутність належного державного
фінансування. Як пише А. Сьолькнер, особливо не вистачало співробітників на регіональному рівні,
де працівники місцевих органів мають суміщати поряд із виконанням обов’язків щодо протидії
торгівлі людьми також інші напрями роботи.
Інші центральні органи виконавчої влади, які задіяні у сфері протидії торгівлі людьми,
відповідно до покладених на них функцій можна умовно поділити на дві групи: органи, які надають
допомогу постраждалим від торгівлі людьми, і органи, які залучені до боротьби з торгівлею людьми
(правоохоронні органи).
До першої групи можна віднести Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони
здоров’я України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство юстиції України,
Державну міграційну службу України, Державну службу зайнятості України, а також Міністерство
молоді та спорту України, яке після передачі функцій спеціально уповноваженого органу у сфері
протидії торгівлі людьми до Мінсоцполітики України бере участь у Державній цільовій соціальній
програмі протидії торгівлі людьми на період до 2015 року як співвиконавець і задіяне серед іншого
в залученні молоді до проведення інформаційних і культурно-просвітницьких заходів щодо протидії
торгівлі людьми.
На Міністерство освіти і науки України (МОН) покладено обов’язок надавати допомогу
особам (дорослим та дітям), які постраждали від торгівлі людьми, у реалізації їхньої потреби в
освіті, кваліфікації та перекваліфікації. Як зазначається в Науково-практичному коментарі до Закону
України «Про протидію торгівлі людьми» 2 , Міністерство готує програми соціальної та
психологічної реабілітації учнів і студентів, які стали жертвами торгівлі людьми; забезпечує роботу
психологічної служби з дітьми дошкільного та шкільного віку і студентами; контролює відвідування
постраждалими навчальних закладів; залучає учнів і студентів з числа постраждалих від торгівлі
людьми до громадської та гурткової роботи; організовує навчання фахівців, які постійно працюють
1

Указ про Положення про Міністерство соціальної політики України 2011 (Президент України).
Офіційний вісник України, 29, 66.
2
Безпалова, О.І. (2013). Науково-практичний коментар до Закону України "Про протидію торгівлі
людьми". Київ, 182.
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з постраждалими дітьми щодо виявлення і надання допомоги дітям; а також надає консультації
постраждалим від торгівлі людьми особам у питаннях щодо реалізації їхнього права на освіту.
Крім того, МОН задіяне в рамках Державної цільової програми до превентивної роботи в
напрямі запобігання торгівлі людьми і первинної профілактики: проведення за участі дітей,
учнівської та студентської молоді та їхніх батьків профілактичних та просвітницьких заходів щодо
протидії торгівлі людьми. Працівники Міністерства беруть участь у розробці інформаційних та
методичних матеріалів, які розповсюджуються в навчальних закладах. Центральним інститутом
післядипломної педагогічної освіти проводяться семінари щодо протидії торгівлі людьми.
На Міністерство охорони здоров’я (МОЗ), відповідно до Державної цільової соціальної
програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року, покладено обов’язок забезпечити
надання медичної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. Крім того, Міністерство
надає медично-консультативну допомогу. Таким чином, до компетенції МОЗ входить забезпечення
обстеження і лікування постраждалих осіб; консультації медпрацівниками даної групи осіб; надання
рекомендацій і направлення на санаторно-курортне лікування; організація медичної допомоги
іноземцям та особам без громадянства, які перебувають на території України і постраждали від
торгівлі людьми.
Міністерство закордонних справ України (МЗС) залучено до заходів Державної програми як
співвиконавець. Оскільки серед завдань Міністерства є захист прав та інтересів громадян України за
кордоном, а також реєстрація українських громадян, які тимчасово проживають або постійно
перебувають за кордоном 1 , то в межах своєї компетенції МЗС України надає консультативну,
інформаційну і правову підтримку українським громадянам, які з різних причин перебувають за
межами України. Крім того, Міністерство задіяне до обміну даними між правоохоронними органами
України та органами іноземних держав щодо фізичних і юридичних осіб, які займаються торгівлею
людьми, розслідувань злочинів у сфері торгівлі людьми. МЗС України також надає допомогу в
поверненні до дому українським громадянам, які стали жертвами торгівлі людьми за кордоном.
Міністерство юстиції України як співвиконавець залучено до заходів Державної програми в
розділі «Удосконалення законодавства та управління у сфері протидії торгівлі людьми», а саме
щодо забезпечення діяльності Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного
розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми і регіональних координаційних
рад з питань протидії торгівлі людьми; здійснення контролю за дотриманням міжнародних
домовленостей у сфері протидії торгівлі людьми та підготовка щорічної доповіді з питань протидії
торгівлі людьми; реалізації положень Закону України «Про протидію торгівлі людьми» шляхом
прийняття підзаконних нормативно-правових актів; контролю за здійсненням заходів у сфері
протидії торгівлі людьми. Крім того, Мінюст України є виконавчим органом, у сферу компетенції
якого входить надання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України «Про
безоплатну правову допомогу». Право на безоплатну первинну допомогу мають усі особи, які
перебувають під юрисдикцією України 2 . Відповідні громадські приймальні для надання правової
допомоги малозабезпеченим сім’ям діють в усіх областях України.
Державна міграційна служба України (ДМС) залучена як основний виконавець до заходів
Державної програми в розділі «Надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми»
щодо видачі в установленому законодавством порядку дозволів на імміграцію громадянам
іноземних держав або особам без громадянства, що постраждали від торгівлі людьми. У межах своєї
компетенції ДМС здійснює кілька функцій: по-перше, забезпечує повернення іноземців та осіб без
громадянства до країн походження; по-друге, забезпечує дану категорію осіб документами для
виїзду за межі України, тимчасового перебування або постійного проживання на території України.
Державна служба зайнятості України (ДСЗ) працює у двох напрямах, які стосуються
протидії торгівлі людьми: запобігання неврегульованій зовнішній трудовій міграції та торгівлі
людьми, а також допомога особам, які постраждали від торгівлі людьми і неуспішної трудової
міграції 3 . ДСЗ здійснює свої заходи через розгалужену структуру центрів зайнятості – обласні,
міські й районні центри зайнятості.
1

Указ про Міністерство закордонних справ України 2011 (Президент України). Офіційний вісник
України, 19.
2
Закон про безоплатну правову допомогу України 2011 (Верховна Рада України). Офіційний сайт
Верховної Ради України. <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/page>.
3
Маршавін, Д.Ю. (2007). Діяльність державної служби зайнятості з попередження неврегульованої
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Так, напрям щодо запобігання неврегульованій зовнішній трудовій міграції та торгівлі
людьми містить низку заходів, які можна згрупувати у дві групи. До першої групи належать
превентивні заходи загального характеру: проводиться робота щодо заохочення населення до
внутрішньої зайнятості; здійснюється інформаційно-роз’яснювальна робота щодо ризиків
неврегульованої міграції, засобів і методів, що використовують торгівці людьми, а також
інформування про можливості Державної служби зайнятості в допомозі потенційним мігрантам і
потерпілим від торгівлі людьми щодо реалізації себе в Україні; центри зайнятості проводять роботу
з роботодавцями щодо проблем неврегульованої зовнішньої трудової міграції робочої сили з
України; крім того, до заходів превентивного характеру належать звернення до правоохоронних
органів щодо припинення незаконної діяльності посередників.
Друга група запобіжних заходів стосується індивідуальної роботи з потенційними мігрантами.
Це виявлення потенційних мігрантів і проведення співбесід з ними; сприяння зайнятості в Україні;
проведення семінарів для потенційних мігрантів; надання допомоги щодо перевірки ліцензії в
посередника з працевлаштування за кордоном; надання консультацій щодо підвищення безпеки при
виїзді за кордон; направлення до інших компетентних урядових структур або громадських
організацій для отримання додаткової інформації.
У напрямі щодо допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми і неуспішної трудової
міграції, ДСЗ надає постраждалим низку послуг безпосередньо (підбір роботи, професійна
консультація, направлення на навчання, допомога в започаткуванні власної справи, призначення
матеріальної допомоги), а також перенаправляє постраждалих до інших компетентних урядових
структур або громадських організацій для отримання додаткової допомоги.
Центри зайнятості в Україні також працюють у напрямі запобігання економічній експлуатації
дітей та реінтеграції потерпілих і дітей з груп ризику в суспільство і повноцінне життя.
Здійснюється комплекс заходів щодо запобігання економічній експлуатації дітей (заходи сприяння
внутрішній зайнятості батьків; заходи щодо легального працевлаштування молоді; інформаційнороз’яснювальна робота в навчальних закладах; інформування роботодавців про дитячу працю та її
наслідки; звернення до правоохоронних органів з метою припинення випадків експлуатації дітей), а
також заходи із соціальної реабілітації дітей, які були вилучені з економічної експлуатації або
входять до груп ризику.
Органи, які залучені до боротьби з торгівлею людьми (або правоохоронні органи), поділяють 1
на дві групи. До органів, що виконують зазначену роботу в межах загальної компетенції щодо
боротьби зі злочинністю, належать Служба безпеки України, органи внутрішніх справ, прокуратура,
прикордонна служба, митні органи. До другої групи належать органи, що мають спеціальну
компетенцію: міжвідомчі ради, а також спеціалізовані підрозділи Міністерства внутрішніх страв
України, до функцій яких входить розкриття злочинів відповідно до ст. 149 Кримінального кодексу
України.
Відповідно до Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до
2015 року 2 Міністерство внутрішніх справ України (МВС) залучено як відповідальний виконавець
до заходів щодо забезпечення підвищення професійного рівня працівників органів державної влади,
які здійснюють повноваження у сфері протидії торгівлі людьми, заходів щодо проведення
роз’яснювальної роботи з особами, залученими до найгірших форм праці, зокрема з тими, що
надають платні сексуальні послуги, і громадянами іноземних держав, особами без громадянства, у
тому числі тими, що звернулися до державних органів України з метою отримання статусу біженця.
До компетенції МВС України належить виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних з
торгівлею людьми; припинення діяльності організованих груп, що вчиняють злочини, пов’язані з
торгівлею людьми; встановлення статусу особи, що постраждала від торгівлі людьми; забезпечення
безпеки осіб, що постраждали від торгівлі людьми, або свідків у рамках кримінального судочинства
щодо торгівлі людьми; здійснення контролю за діяльністю підприємств, установ та організацій у
сфері протидії торгівлі людьми.
зовнішньої трудової міграції, протидії торгівлі людьми та ліквідації дитячої праці. Київ, 311.
Козаченко, О.В. (2008). Огляд законодавства України у сфері боротьби з торгівлею людьми. Донецьк,
212-217.
2
Постанова про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на
період до 2015 року 2012 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/350-2012-%D0%BF>.
1
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У міжнародній співпраці щодо протидії торгівлі людьми Державною програмою покладено на
МВС обов’язки щодо співпраці з правоохоронними органами іноземних держав і міжнародними
правозахисними організаціями, а також обмін інформацією з правоохоронними органами іноземних
держав і міжнародними правозахисними організаціями з питань переслідування осіб, які вчиняють
злочини, пов’язані з торгівлею людьми, або сприяють їх вчиненню.
Слід зазначити, що у структурі МВС Україн 2000 року було створено спеціальний підрозділ з
протидії торгівлі людьми, який 2005 року було перетворено на Департамент боротьби зі злочинами,
пов’язаними з торгівлею людьми, підрозділи якого були також засновані в усіх областях України. Із
2013 року створено Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, у складі
Департаменту карного розшуку (наказ МВС України «Про внесення змін до штатів підрозділів
кримінальної міліції» від 14 жовтня 2013 р. № 981дск), якому підпорядковані територіальні
підрозділи органів внутрішніх справ, що уповноважені на боротьбу з торгівлею людьми 1 . До
компетенції новоствореного підрозділу входить реалізація державної політики щодо запобігання і
протидії торгівлі людьми, нелегальній міграції, злочинам проти моральності (створення й
утримання місць розпусти, звідництво, сутенерство, примушування до або втягнення в заняття
проституцією, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів і товарів, які
пропагують насильство і жорстокість), злочинам у сфері працевлаштування за кордоном,
незаконним діям щодо усиновлення, порушення встановлених правил трансплантації органів і
тканин людини, насильницькому донорству, протидія легалізації доходів, що були одержані від
зазначених злочинів.
Крім заходів щодо боротьби з торгівлею людьми, як зазначають експерти 2 , важлива роль у
діяльності МВС відведена профілактиці даного типу злочину, яку проводять різні підрозділи органів
внутрішніх справ. Так, у структурі органів внутрішніх справ віктимологічна профілактика торгівлі
людьми здійснюється спеціалізованими підрозділами служби дільничних інспекторів міліції, що
полягає у виявленні потенційних жертв торгівлі людьми і проведенні з ними роз’яснювальної
роботи. Кримінальна міліція у справах дітей проводить профілактичну роботу як із самими
неповнолітніми, так й з неблагополучними родинами. Державна служба боротьби з економічною
злочинністю (ДСБЕЗ) контролює діяльність підприємств, які займаються працевлаштуванням і
організацією навчання громадян України за кордоном, наданням розважальних послуг. Головне
управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС працює щодо виявлення злочинних
угрупувань, що займаються торгівлею людьми, а також займається оперативним документуванням
протиправних дій, запобіганням легалізації коштів від торгівлі людьми, випадкам корупції серед
державних службовців і посадових осіб.
Адміністрація Державної прикордонної служби України залучена до Державної цільової
програми як співвиконавець заходів розділу «Забезпечення провадження на належному рівні
правоохоронної діяльності у сфері протидії торгівлі людьми, здійснення правоохоронних заходів
щодо осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з торгівлею людьми, або сприяють їх вчиненню».
Прикордонна служба бере участь у заходах щодо виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних з
торгівлею людьми; повернення в Україну осіб, що постраждали від торгівлі людьми; співпраці та
обміну інформацією з правоохоронними органами іноземних держав і міжнародними
правозахисними організаціями.
Таким чином, Державна прикордонна служба України у сфері протидії торгівлі людьми надає
допомогу українським громадянам, які стали жертвами торгівля людьми; займається пошуком
зниклих за кордоном осіб, поверненням і реабілітацією постраждалих; залучає міжнародні і
громадські організації до здійснення проектів у зазначеній сфері 3 .
Отже, до заходів з протидії торгівлі людьми в Україні залучена ціла низка органів центральної
виконавчої влади. Аналіз їхніх повноважень дав змогу з’ясувати наявні недоліки в організації їхньої
роботи. По-перше, на даний момент відсутній документ, у якому були б чітко прописані функції

1

Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми. Офіційний сайт ГУМВС України
в м. Києві. <http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/116663>.
2
Вербенський, М. (2010). Організація діяльності органів внутрішніх справ України щодо протидії
торгівлі людьми. Харків, 74-77.
3
Левченко, К.Б., Трубавіна, І.М. (2005). Соціальна профілактика торгівлі людьми: Міністерство
України у справах сім'ї, молоді та спорту. Київ, 344.
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кожного відомства у сфері протидії торгівлі людьми, а положення міністерств і відомств, у свою
чергу, не містять жодної згадки про діяльність у зазначеній сфері.
По-друге, основною проблемою в Україні залишається складність в ідентифікації жертв
торгівлі людьми працівниками органів виконавчої влади. Зважаючи на це, необхідно звернути увагу
на проведення регулярних тренінгів та семінарів для більшого кола працівників як державних
органів, так і органів місцевого самоврядування, а також, можливо, для груп осіб, які можуть
безпосередньо стати свідками торгівлі людьми, зважаючи на природу їх зайнятості (працівники
готелів, таксисти тощо).
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Національна академія державного управління

УЧАСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У
ВРЕГУЛЮВАННІ ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ
The article describes the process of legitimization of the government, which is directly related to
the creation of relevant government institutions and the exercise of that jurisdiction in certain
areas. The paper analyzes the political process of institutionalization of state power in Ukraine.
Drawn conclusion that primary co‐operation of his subjects takes place at the level of Ukrainian
political nation, state institutes and political organizations, historical traditions, morally‐legal
norms, facilities of realization of political activity and political prognostication, political culture
and mass medias. But the leading role of mediator in the mutual relations of citizen and state is
carried out by the institutes of public society.
The major principles of relations between public authorities and civil society for the prevention
of political conflicts were analyzed. It is marked that in the person of public organizations and
motions civil society is able in good time to find out coming to a head political conflicts and
initiate necessary political, legal and state changes and inculcate them.
Different approaches are considered in relation to overcoming of social tension, in particular
way of expedient legislative initiatives. Another way is to develop a civil society that can not be
the only generator of national interests but also to influence their implementation in such case
citizens undertake part of responsibility for advancement of country, having the opportunity
actively to influence on public authorities and occupying active public position.
Key words: society, social stability, political conflict, institutionalization, political process, civil
society.
Постановка проблеми.
Процес легітимізації державної влади є конфліктним за своєю природою, оскільки практично
ніколи увесь соціум не може дотримуватись однакових точок зору на якісні характеристики владних
структур та персональних носіїв владних повноважень.
За своєю природою влада має системний характер, який відбивається у закономірностях
розвитку об'єктно-суб'єктних та інтерсуб’єктних в кінцевому підсумку відносин панування та
підпорядкування, що отримують інституційну форму під двоїстим тиском – “знизу” або “зверху”.
Найкращим є варіант, коли сила цих двох векторів, які діють одночасно, стає однаковою,
врівноваженою, збалансованою з огляду на розмір та якість політичного поля суспільства. Власне
кажучи, система влади й виступає формою самозбагачення суспільного життя, яке варіюється у
залежності від конкретно-історичного співвідношення політичної кон’юнктури, економічних реалій,
культурних традицій та загальногромадського розуміння соціальної справедливості.
Процес інституалізації влади націлений на постійне приведення поточних завдань існуючих
інститутів влади у відповідність до потреб суспільного загалу. Тому він ніколи не залишає створені
на даний момент політичні інститути назавжди незмінними, бо це суперечить принципу розвитку
усієї політичної системи і перспективам суспільного прогресу в цілому.
Аналіз останніх досліджень.
Понад двадцять років Україна перебуває в процесі складних і суперечливих перетворень, які
супроводжуються підвищенням ступеню напруги й конфліктності в усіх сферах суспільного життя.
Звичайно, конфлікти і кризи - цілком природне явище у суспільстві, що трансформується. Адже
трансформація - це процесуальна, відкрита соціальна еволюція, тому її хід є «не запрограмованим, а
конфліктним, амбівалентним і за своїми специфічними результатами непередбачуваним процесом
змін» 1 .

1

Райсин, Р. (2003). Исследования трансформации: достижения научные проблемы и перспективы.
Повороты истории. Постсоциалистические трансформации глазами немецких исследователей, 2, 2.
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Проте, як відомо, далеко не завжди і не всі конфлікти виконують функції оздоровлення
суспільних відносин, вироблення нових ефективних норм і правил суспільної життєдіяльності. В
контексті нашої теми ці попередні зауваження викликають закономірне питання: Чи можна вважати
широку розповсюдженість і гостроту політичних конфліктів в Україні достатньо переконливим
показником продовження її демократичного транзиту і запорукою його успішного завершення?
З наукової точки зору незворотній стан українського демократичного процесу переконливо не
доведено. Більш того, навряд чи це можливо взагалі, якщо виходити з тези, що невизначеність є
невід’ємною рисою перехідних станів суспільної еволюції. Але конфліктологічний погляд на
трансформацію може багато в чому прояснити механізми розширення або звуження сфери
невизначеності, оскільки «конфлікт як особливий тип соціальної взаємодії одвічно вбудований у
соціальні та політичні процеси, являючи собою фактор динаміки й активного самовизначення
діючих соціально-політичних суб’єктів». «Отже, конфліктологічний підхід щодо дослідження
трансформації покликаний до життя суперечливістю її природи, посиленням кризових явищ та
прагненням відшукати ті точки напруги, до яких збирається енергія змін та пошук нових
альтернатив виходу із ситуації, що склалася» 1 . Ряд російських дослідників (зокрема, А.Глухова,
Л.Ніковська, Є.Степанов) наполягають на тому, що саме конфліктологічна парадигма дозволяє
побачити своєрідність процесів демократизації та модернізації у пострадянських країнах, а сам
конфлікт і його соціальне середовище як певну цілісність, в якій конфліктна взаємодія є одночасно і
наслідком, і механізмом, і причиною змін, що відбуваються 2 .
Під таким кутом проблеми суспільно-політичних трансформацій у вітчизняній політології не
тільки серйозно не обговорювалися, а майже не ставилися. Попри те, що тема політичних
конфліктів є досить популярною в сучасному науковому та публіцистичному дискурсі, багато
авторів зачіпають її лише в межах своїх основних дослідницьких інтересів, так би мовити, по
дотичній. Щоправда, окремі аспекти теоретичної конфліктології на тлі пострадянських
трансформацій висвітлюються досить активно (передусім, це стосується етнополітичних та
міжнародних конфліктів).
Здебільшого роботи вітчизняних науковців спираються на класичні постулати західної
конфліктології, пряме застосування яких щодо українського сьогодення виявляється не надто
коректним, не достатньо продуктивним. По-перше, тому що західні фахівці виходили з досвіду
країн із сталим типом розвитку та намагалися опрацювати універсальні технології розв’язання будьяких соціальних конфліктів з метою утримання суспільної рівноваги (до речі, у чималому переліку
західних авторів з конфліктології немає жодного, хто б предметно і цілеспрямовано займався суто
політичними конфліктами і проблемами їх врегулювання).
По-друге, методологічним підґрунтям західних концепцій слугував той або інший різновид
структурно-функціонального аналізу (позитивний функціоналізм Л.Козера, теорія структурного
насильства Й.Галтунга, структурно-динамічний аналіз конфліктів Л.Крісберга тощо), який,
безумовно, є плідним щодо стабільних суспільних систем. Але чи можна цілком покладатися на
нього «в умовах, коли події раптові, актори нетипові, ідентичності похитнулися, інститути не
функціонують, підтримку неможливо прорахувати, вибір квапливий, а ризики неминучі й від них
ніяк не можна застрахуватися ...»? 3 По-третє, звичайні засоби й технології впливу на соціальні
конфлікти виявляються малопридатними щодо політичного різновиду останніх. Теорія і практика
політичних відносин засвідчує, що в більшості випадків вирішувати або «запобігати виникненню
політичних конфліктів неможливо, недоцільно, а часом і небезпечно» 4 . Крім того, загальні
практичні рекомендації щодо регулювання конфліктів, як правило, розраховані на їх «чисті типи».
Проте в складному, динамічному процесі трансформацій існування моноконфлікту (однотипового
конфлікту) – це скоріш виключення, ніж правило. Спостерігається проекція, взаємовплив,
1

Никовская, Л.И. (2006). Трансформация в России с точки зрения теории конфликта. Социс, 9, 79-85.
Глухова, А.В. (2009). Российское общество перед модернизацией: конфликтологический анализ. Полис,
6, 105-118; Степанов, Е.И. (2000). Конфликты в современной России (проблемы анализа и
регулирования). Издательство УРСС; Никовская, Л.И. (2006). Трансформация в России с точки зрения
теории конфликта. Социс, 9, 79-85.
3
Karl, T., Shmytter, F. (2004). Democratization: concepts, postulates and hypotheses. Reflections on the
applicability transitological paradigm in the study of post-communist transformation. Полис, 4, 7-27.
4
Чижова, О. (2006). Конфлікт як прояв прагматизму в сучасному суспільстві. Політичний менеджмент,
1, 118-127.
2
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взаємнепроникнення певних конфліктів у інші, коли джерела (причини) та особливості одних
конфліктів актуалізують конфліктну взаємодію в суміжних сферах відносин. Через це
розгортаються так звані «складноутворені» (або «багатоскладові») конфлікти, які, на думку
Л.Ніковської та В.Якімця, є атрибутом постсоціалістичної трансформації 1 . Таким чином, сьогодні
на часі розгорнуті системні дослідження щодо прояву конфліктів у політичному житті України та їх
ролі у масштабних процесах суспільної трансформації. З іншого боку, сама ця специфіка, вочевидь,
є наслідком своєрідного характеру пострадянських змін, які охоплюють усі без виключення сфери
суспільних відносин відповідних країн і мають, до того ж, явні національні відмінності.
Виклад основного матеріалу.
У політичній та соціальній структурі суспільства конфлікти характеризуються рівнем,
масштабами, гостротою, сферою виникнення тощо. Якби суспільства не містили
внутрішньоконфліктні фактори, а суспільні відносини були б первісно гармонійними, то не
виникала б потреба в створенні політичних інститутів суспільства, що виконують функції
примушення і врегулювання конфліктів.
Об’єктивна логіка та хронологія розвитку системи влади обумовлює особливості відтворення
доцільних на даний момент політичних інститутів та визначення політичних інтересів тієї чи іншої
громади. Саме тут поєднуються науково-теоретичний та буденний підходи до оцінки суспільного
буття, специфічне ставлення до історії, поточної ситуації та перспектив життєдіяльності людини і
громадянина з точки зору окремого покоління.
Населення країни (як суспільство) утворює всеохоплюючу соціальну систему, а форма цієї
системи являє собою розрізнення цієї конкретної системи й навколишнього світу 2 . Соціальна
стабільність – це стійкий стан суспільства як системи, що дозволяє йому ефективно функціонувати
й розвиватися в умовах зовнішніх і внутрішніх впливів, зберігаючи свою структуру й самобутність.
Така інтерпретація поняття соціальної стабільності ґрунтується на основі теорій Т.Парсонса і
Н.Лумана 3 . Соціальна стабільність є основою державної безпеки, а її забезпечення – одним із
найскладніших завдань сучасної держави, тому що за останні два століття держава значно
розширила коло своїх обов’язків і повноважень стосовно суспільства, у той же час актуалізувалася
висунута державі демократичним ладом вимога щодо «прозорості» її функціонування 4 .
Соціальна стабільність означає прогнозовані моделі поведінки особистості й суспільних груп,
закономірний розвиток суспільства, а також основу й гарантії відчуття соціального комфорту для
окремих громадян. Соціальна стабільність – термін порівняно новий, актуалізований у XIX-XX
століттях, що пов’язано із процесами секуляризації, розвитком демократії й основних прав людини.
Соціальна стабільність – це проблема індустріального й постіндустріального, тобто сучасного
суспільства 5 . Сучасне суспільство не тільки величезне за обсягом, але й неоднорідне. Соціальні
групи, утворені громадянами держави, мають різні цінності й інтереси, що ускладнює їхню
взаємодію. У XX столітті, в ході розвитку інституту прав людини, легалізовано цілу сукупність
інтересів, які раніше визнавалися аморальними й протиправними.
Якщо розглядати суспільство як систему, це означає, що система ускладнюється, а разом з тим
ускладнюється, стає комплексно орієнтованим управління нею, тобто населенням держави 6 . Число
легальних інтересів соціальних систем (суспільних груп) продовжує зростати. Ці процеси
ускладнюють завдання держави, висунуте Г.Еллінеком – дотримуватись «індивідуальних,
національних і загальнолюдських солідарних інтересів у напрямку прогресивного розвитку
суспільства». Держава, приймаючи закони й управляючи суспільством, повинна зважати на
1

Якимец, В.Н., Никовская, Л.И. (2005). Сложно-составные конфликты - атрибут постсоциалистической
трансформации. Социс, 8, 77-90.
2
Луман, Н. (2004). Общество как социальная система. Москва: Логос.
3
Луман, Н. (2004). Общество как социальная система. Москва: Логос; Шпакова, Р.П. (2003). Немецкая
социология. Санкт-Петербург: Наука; Парсонс, Т. (2002). О структуре социального действия. Москва:
Академический проект, 2-е издание; Kaesler, D. (2002). Von Talcott Parsons bis Piere Bourdieu, Klassiker
der Soziologie. 2 Band. München: C.H. Beck.
4
Cipeliuss, R. (1998). Vispārējā mācība par valsti, Rīga: AGB.
5
Mannheim, K. (1958). Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft.
6
Weinberger, O. (1994). Realismus und Systemtheorie in der Jurisprudnez. Berlin: Duncker und Humbolt, 10 –
17.
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матеріальні, національні, релігійні й етичні інтереси членів суспільства 1 . Але суспільство
користується свободою, гарантованою правами людини, і стає усе більше роздробленим:
мультинаціональним, мультикультурним, тобто динамічно змінюються і множаться культурні
еталони (системи ідей і вірувань, системи експресивних символів і системи ціннісних орієнтацій) 2 .
Цей процес впливає і на загальні цінності, й на систему координат особистості.
Накопичений історичний досвід переконливо свідчить, що держава не може адекватно повною
мірою відображати інтереси суспільства, тоді як громадянське суспільство в особі самодіяльних
громадських організацій, рухів тощо здатне своєчасно виявляти назрілі потреби, ініціювати
необхідні політичні, правові та інші зміни, боротися за них. Це особливо важливо з огляду на те, що
зміни у відносинах власності, системі ідеологічних та політичних координат розвитку українського
суспільства, соціально-статусні зміни суттєво впливають і на фундаментальні критерії та установки
соціального самовизначення людей 3 .
Суть становлення громадянського суспільства в контексті інституалізації влади взагалі та її
окремих елементів зокрема полягає в гармонізації відносин «громадянин – суспільство – держава» в
напрямку забезпечення рівнобічності цього трикутнику та рівноправності суб’єктів політики.
Громадянське суспільство теоретично й практично неможливе без взаємодії з соціальною, правовою
державою з приводу і з метою всебічного розвитку людини. Вони немислимі одне без одного,
оскільки громадянське суспільство стає повноцінним тоді, коли держава набуває ознак соціальності
та правового характеру 4 .
Історія засвідчила, що держава, (тим більше наддержава), створені за рахунок утиску
громадянських прав і свобод людини, ніколи не стануть життєздатними на більш-менш тривалу
перспективу, бо, деформуючи ці права і свободи, вони одночасно звужують основу своєї
легітимності. Перевищення інститутами влади своїх повноважень завжди тягнуло за собою дефіцит
громадянськості та, в кінцевому підсумку, приниження гідності людини. За цим, як правило
слідувала радикальна або часткова перебудова владних інститутів.
Аналізуючи політичний процес інституалізації влади в Україні, маємо зробити висновок, що
первинна взаємодія його суб’єктів відбувається на рівні української політичної нації, державних
інститутів та політичних організацій, історичних традицій, морально-правових норм, засобів
здійснення політичної діяльності та політичного прогнозування, політичної культури і засобів
масової інформації. Але провідну роль, роль посередника у взаєминах громадянина та держави
виконують інститути громадянського суспільства, зокрема, громадські організації. Вони є
добровільними об'єднаннями громадян, створеними заради досягнення колективних інтересів або
суспільно значущих цілей і навіть здатними за певних умов перетворюватися у партії 5 .
Державну незалежність Україна здобула під гаслами прискореного руху до громадянського
суспільства, соціальності та права. Разом з тим, формальне здобуття такої незалежності у 1991 році
хоча й послужило могутнім стимулом для розвитку громадянських інститутів, проте під впливом
ейфоричного бажання масової свідомості якнайшвидше покінчити з тоталітаризмом і безболісно
увійти у прекрасну майбутність затьмарило необхідність синхронізації інституційних процесів у
громадянській та владній сферах.
Здобуття незалежності з самого початку відкрило Україні два шляхи інституціонального
розвитку, і обидва, як це не дивно, не мають непримиренних суперечностей з конституційними
нормами. Перший – радикально й швидко змінити старий суспільно-політичний устрій. Другий –
частково модифікувати його. Вибір залежав від того, хто очолить реалізацію переваг незалежності –
інститути громадянського суспільства або ж бюрократичний апарат. На відміну від успадкованих,
неповноцінних своєю одержавленістю інститутів громадянського суспільства, партгоспбюрократія
зустріла незалежність політико-юридично готовою, здатною до утримання влади під ринковими
гаслами позаправовими методами (відомчі інструкції, підзаконні акти, “телефонне право” тощо).

1

Zippelius, R. (1997). Das Wesen desa Rechts. Eine Einführung in die Rechtphilosophie. München: Beck.
Парсонс, Т. (2002). О структуре социального действия. Москва: Академический проект, 2-е издание.
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Ситник, Г.П., Олуйко, В., Вавренчук, М.П. (2007). Національна безпека України: теорія і практика:
навчальний посібник. Київ: «Кондор».
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Левенець, Ю.А. (2006). Держава у просторі громадського суспільства. Київ: Освітня книга.
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Манжола, П.Н., Опалько, Ю.В. (2006). Ключові інститути громадянського суспільства в виборчому
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Отже, “процес пішов” переважно другим шляхом, хоча й елементи першого в ньому теж
зустрічаються.
Виходячи з подій революції гідності 2014 року, сучасне громадянське суспільство,
розвиваючи свої інститути у боротьбі з найгіршими апаратними традиціями та олігархічними
новоутвореннями, в тому числі й з модифікованими за більш ніж двадцять років незалежності
деформованими владними відносинами, буде змушене ще тривалий час спиратися не стільки на
власну основу, скільки на державну та політичну.
Інституалізація влади в напрямку введення демократичних інститутів і норм, розширення прав
і свобод громадян, переведення обмежених реформ у глибокі та дієві, в результаті чого до влади
приходять і закріплюються справді реформаторські сили – складає головний зміст політичного
переходу від авторитаризму до демократії. У цьому важливому процесі простежуються, як правило,
свої етапи: проведення реформ у рамках існуючого режиму, чому останній вже не в силах
перешкоджати, та здійснення реформ, що безпосередньо руйнують авторитарний режим. Між цими
етапами можливі виникнення політичних конфліктів, сплески політичної кризи, аж до відкритих
масових виступів великих соціальних груп проти старих політичних інститутів. Усе це останнім
часом спостерігається в Україні.
В якості засобу життєзабезпечення громадянського суспільства інститути влади зобов’язані
законодавчо закріпити права і свободи людини в інституційних рамках для проведення періодичних,
вільних і справедливих виборів, а також ініціювати та супроводжувати інституційні кроки для
безумовного дотримання принципів демократії 1 .
У будь-якому вигляді громадянське суспільство виступає як інституалізована система
договірного процесу між різними соціальними групами за допомогою уповноважених ними
політичних представників при владі на стадіях елітарних, колективних переговорів та переговорів із
залученням широких верств населення. Якість переговорів завжди матиме діапазон від мирних
(еволюційних, яка, щоправда, іноді підміняється стагнацією – Україна до 2004 року) аж до
конфліктних (революційних – Україна 2004-05 та 2013-14років). Але в обох випадках –
людиноцентричному та владоцентричному – цілком природним є обопільне намагання громадян та
посадовців досягти злагоди з огляду на час, обставини та простір і можливість влади отримати
легітимність завдяки рамковим угодам з інститутами громадянського суспільства.
Парадокс взаємодії владних структур та громадських організацій в Україні полягає у тім, що
інтереси інтегрованих груп впливу на владу (бюрократів, громадських активістів, бізнесменів), як і
на громадські організації, повинні були зіткнутися навіть не тому, що вони різні, а тому, що вони
однакові. Адже саме більшість їхніх представників однакові у своєму намаганні підпорядкувати
окремі владні структури, однак із залученням впливових, відносно незалежних та масових
громадських організацій. Ці групи “по-радянські” однаково рвуться до монополії на ресурси влади й
поки що не готові ні з ким ділитися, співробітничати, координувати інтереси. Отже, важливо не те,
що протилежні сили стоять на різних позиціях, а те, що вони намагаються монополізувати владу за
приблизно однаковими організаційними схемами.
Звісно, це сприяє встановленню монополії на ресурси влади, хоча б тимчасової, та, відповідно,
заважає цивілізованому її розподілу в інтересах загалу громадян, налагодженню системи
співробітництва та координації в межах всього громадянського суспільства. У будь-якому випадку
партії виступають в ролі посередників у взаємодії між суспільством та владними структурами і
державою в цілому. Будучи результатом громадської активності, вони окреслюють окремий сегмент
громадянського суспільства, в межах якого узгоджуються специфічні інтереси певних груп та
інтереси усієї громади. Одночасно, двоїстість ролі партій полягає у тім, що у своїй зрілій,
інституалізованій формі вони вже частково виходять з громадянського суспільства на рівень
політичної системи та беруть участь у здійсненні влади 2 .
Україна не є винятком із здобутого світовим досвідом правила демократичної інституалізації,
коли громадська активність на сучасному етапі все більше потребує розширеної через партії
політичної участі як на рівні повсякденної життєдіяльності людини, так і на рівні представництва у
системі влади. Саме на цьому полі партії виконують унікальну роль як громадські об'єднання,
1

Концепція співпраці між державною та громадянським суспільством (2013). Офіційний сайт
Міністерства юстиції України. <http://www.minjust.gov.ua/?do=d&did=7544&sid=discuss> (2014,
січень,4).
2
Дюверже, М. (2002). Политические партии. Москва: Академический проект.
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покликані доступними їм, конституційними засобами захищати права та свободи, специфічні
інтереси певних соціальних спільнот. Це відбувається в процесі досягнення владою належної
громадської підтримки задля встановлення нових або принципового оновлення старих економічних
та соціально-політичних відносин. На відміну від інших організацій (профспілок, релігійних,
молодіжних, жіночих, екологічних, антивоєнних тощо), що відстоюють інтереси більш “тонких”
соціальних прошарків населення за допомогою впливу на відповідні владні органи, партії
акцентовані на боротьбі за владу парламентським або позапарламентським, еволюційним,
стагнаційним або революційним шляхами.
Існують різні підходи до подолання соціальної напруженості, в тому числі шлях
реформування на законодавчому рівні (згори). В такому випадку існує загроза перетворення
процесу реформації на вживання заходів, «що мають характер аварійної допомоги» 1 . Інший шлях
полягає в розвитку громадянського суспільства, яке може стати не лише генератором національних
інтересів, а й реально впливати на їх реалізацію. В такому випадку громадяни беруть на себе
частину відповідальності за поступ країни, маючи змогу активно впливати на органи державної
влади та займаючи активну громадянську позицію. Гіпотетично це дозволяє уникнути фальсифікації
національних інтересів (які повинні базуватися на національних цінностях), їх підміни
вузькопартійними, а часто і клановими 2 .
Досвід європейських країн свідчить, що соціальні інститути мають передувати формуванню
політичних 3 . Громадяни, артикулюючи свої вимоги, активізують соціальну взаємодію в трикутнику
“влада – політичні партії – суспільство”. Політичні партії з метою налагодження тісних
вертикальних зв’язків між групами інтересів у суспільстві та владою повинні активно залучати
досвід громадських організацій і тісно взаємодіяти з ними. На жаль, залучення населення до
громадських організацій, за різними даними, не перевищує 4%. Це свідчить, що громадянське
суспільство в Україні перебуває у зародковому стані, оскільки держава має більше можливостей
впливати на людину, ніж навпаки 4 . В цьому випадку роль політичних партій полягає в необхідності
переконати громадян у можливості реалізувати свій потенціал без допомоги держави 5 , беручи
активну участь у громадському житті. Для цього існує правове підґрунтя, яке характеризується
більше декларативністю 6 , ніж реальними важелями впливу і наявністю чітких механізмів взаємодії з
органами державної влади та місцевого самоврядування.
Існує ряд сфер, у яких громадянське суспільство може відіграти важливу роль: залучення
громадян до активної участі у місцевому самоврядуванні та сфері державного управління; залучення
бізнесу та громадян до розробки та реалізації управлінських рішень, що передбачається стандартами
ЄС тощо 7 . Важливість цього аспекту обумовлена тим, що сьогодні євроінтеграція є одним з
головних пріоритетів зовнішньої політики держави, відмова від якої може становити загрозу
національній безпеці 8 . Громадянські організації сформувалися безпосередньо для відображення
певних соціальних інтересів, що виникли в процесі життєдіяльності громади. Тому вони найбільш
реально і повно відбивають потреби й очікування спільноти.
Свобода, що не виборена безпосередньо поколінням, яке її одержало, не завжди може бути
адекватно ним оцінена та використана. Таке покоління часто не знає ні її справжньої цінності, ні як
нею скористатися. Подібна ситуація склалася в Україні, де ще не створена соціальна база
1

Піщуліна, О.М. (2006). Шлях до довгострокової соціальної стратегії: на перехресті вибору.
Стратегічні пріоритети, 1, 111-117.
2
Горбулін, В.П. (2005). Пріоритетність національних інтересів у світлі стратегії національної безпеки
України, Стратегічна панорама, 3, 11-18.
3
Андрусів, В.В. (2006). Інституційний інтерес: виникнення та стратегічне значення. Стратегічні
пріоритети, 1, 18-26.
4
Мазур, О.Є. (2006). Інституції громадянського суспільства як фактор в модернізації виборчої системи.
Політичний менеджмент, 5, 53-66.
5
Томенко, М. (2007). Україна буде успішною лише як країна політично та економічно незалежного
народу. Віче, 1, 25-26.
6
Рева, С. (2006). Участь громадськості у процесі формування та реалізації державної політики.
Політичний менеджмент, 5 (20), 67-73.
7
Мітряєва, С.І., Лендьєл, М.О. (2006). Європейська модель залучення громадян як інструмент
планування та управління розвитком регіону. Стратегічні пріоритети, 1, 159-166.
8
Корнієвський, О.А., Терешко, С.В. (2006). Європейський союз та Україна: перспективи та можливості
співпраці у сфері безпеки. Стратегічна панорама, 1, 60-62.
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громадянського суспільства, оскільки відсутній зрілий середній клас. Навіть створені на сьогодні
демократичні інститути та процедури значною мірою носять формальний характер.
Таким чином формування громадянського суспільства, як зазначає Г.Ситник, можна
розглядати як одну з передумов забезпечення національної безпеки України. Водночас, коли
Україна переживає перехід від тоталітарного до демократичного суспільства, практична реалізація
цього завдання, на жаль, поки що знаходиться на неналежному рівні, на що звертає увагу багато
дослідників 1 .
Маючи тісний зв’язок з різними інститутами громадянського суспільства, політичні партії
повинні синтезувати та відобразити в програмних документах реальні вимоги й потреби громадян,
запропонувати шляхи їх вирішення. Оскільки політичні партії сьогодні є фактично головними
учасниками політичного процесу, наділеними значними повноваженнями, вони здатні ефективно
впливати на державну владу в цілому та на сектор безпеки, зокрема. Участь політичних партій у
державній політиці здійснюється через їхню парламентську діяльність, а правовідносини між
партіями та Верховною Радою України відбуваються через парламентські фракції.
В особі громадських організацій і рухів громадянське суспільство здатне своєчасно виявляти
назрілі політичні конфлікти та ініціювати необхідні політичні, правові та державні зміни і
впроваджувати їх. Забезпечення прав і свобод людини в умовах громадянського суспільства, як
вважає Г.Ситник 2 , означатиме, що Україна отримала шанс подолання неупорядкованих відносин
між індивідом і суспільством, індивідом і державою, суспільством і державою шляхом встановлення
і суворого дотримання законів, які регулюють поведінку всіх без виключення громадян країни.
Не сприяє виходу з політичного конфлікту громадянське суспільство, яке змушене зупиняти
негативні дії влади, не опікуючись стратегічними перспективами країни. Виходу з тривалого
політичного конфлікту потрібно вчитися. Для цього необхідно аналізувати ситуацію, звертатися до
досвіду інших країн, використовувати накопичені знання політичної науки.
Висновки
Демократія є своєрідним антиподом тоталітарного режиму. Вона (в ідеалі) характеризується
контролем громадянського суспільства над політичною владою, її базові принципи включають
юридичне й інституційне визнання верховної влади народу, періодичну виборність органів влади,
рівність прав громадян на участь в управлінні суспільством, безумовне дотримання всіх прав і
свобод особи тощо. При цьому демократія не є бездоганним інструментом вирішення політичних
конфліктів. Вона має свої проблеми.
Українське суспільство відбиває всі риси «перехідного» типу від тоталітаризму до демократії:
слабкість громадянського суспільства за наявності конституційно визначених демократичних
інститутів. Звідси конфронтаційний характер сьогоднішніх політичних конфліктів, їх хаотичність,
нестійкість, невідпрацьованість демократичних процедур врегулювання та вирішення. Подолання
цих особливостей наявної конфліктності є актуальним завданням як політичної еліти, так і
суспільства в цілому.
Перспективи подальших досліджень
Досліджуючи процес участі громадянського суспільства у врегулюванні політичних
конфліктів видно, що держава не може адекватно повною мірою відображати інтереси суспільства,
однак громадянське суспільство в особі громадських організацій, рухів тощо здатне своєчасно
виявляти назрілі потреби, ініціювати необхідні зміни і боротися за них. Тому необхідно розробляти
детальний алгоритм співпраці та спільних дій, спрямованих на реагування загрозам суспільнополітичній безпеці, які породжуються політичними конфліктами.
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ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО
УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПОЗИТИВНІ Й
НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ
The processes which got the name of «e‐government» take place in most countries. Thus round
a concept of «e‐government» permanent discussions are conducted and it remains ambiguous
and incomprehensible. The significance of determinations is predefined that research workers
and consulting firms accent attention on different aspects and principles of introduction and
functioning of e‐government.
The economic indicators of development of the Ukrainian state something prematurely to put a
question that the state already in the nearest prospect will provide the real «universality» of
access to the Internet network for most citizens. Similarly at the wrong time to consider that
similar «universality» of access it will be succeeded to provide out of participation of a state by
«excellent technological decisions», to what, actually, position of many opponents of this idea is
erected.
At the same time, a question is serious, as far as expedient the social obligations of the state,
which need bringing in of additional money in the conditions of market economy, are
enhanceable, and the more so, in the conditions of its crisis.
Key words: e‐government, Internet, open government, access to public information
Процеси, які отримали назву «електронне урядування», відбуваються в більшості країн. При
цьому навколо поняття «електронне урядування» ведуться постійні дискусії і воно залишається
неоднозначним та незрозумілим. Багатозначність визначень зумовлена тим, що науковці та
консалтингові фірми акцентують увагу на різних аспектах і принципах упровадження і
функціонування електронного урядування.
Що стосується наукових досліджень проблем електронного урядування, то в першу чергу
варто згадати праці зарубіжних учених. Основу теорії електронного урядування відображено в
працях таких авторів, як К. Андерсен, Т. Беккер, К. Белламі, К. Гейселхарт, Б. Лоадер, М. Малкіа,
А. Нілсон, Дж. Тейлор, К. Ханер, К. Шедлер, Дж. Янг та ін.
Питаннями впровадження та розвитку електронного урядування займаються такі українські
дослідники, як О. Баранов, А. Голобуцький, І. Клименко, І. Коліушко, С. Чукут, О. Шевчук, у
працях яких розглянуто питання інформаційного суспільства, нове місце і роль держави в такому
суспільстві, використання ІКТ у державному управлінні, сутність електронного урядування, методи
та принципи його організації. Серед російських авторів викликають інтерес праці І. Агамирзяна,
В. А. Василенко, В. І. Василенко, А. Даниліна, В. Дрожжинова, Д. Іванова, І. Мелюхіна,
Л. Сморгунова, Ю. Хохлова, А. Шадріна та ін.
Крім того, значний внесок у дослідження інформаційного суспільства та електронного
урядування роблять міжнародні організації, консалтингові фірми й аналітичні групи: Світовий банк,
ООН, фонд «Відродження», Accenture, Gartner, Gol-In, infoDev, Процес Консалтинг та ін.
Незважаючи на те що основні теоретичні розробки по проблемах інформатизації державного
управління та електронного урядування належать зарубіжним авторам, однак їх застосування в
сучасних умовах України залишається практично невивченим.
Значними кроками України на шляху до розбудови електронного урядування стало прийняття
Концепції розвитку електронного урядування в Україні та відкриття 2010 року Національного
центру електронного урядування. Ініціативи з електронного урядування було включено до
Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–
2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».
Що ж стосується зобов’язань України в рамках Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», то
виконання взятих зобов’язань за умови постійної взаємодії з громадянами та партнерства з
інститутами громадянського суспільства має стати наріжним каменем у розбудові відкритого
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урядування в Україні. При впровадженні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» Кабінет
Міністрів спрямовуватиме дії на активне використання інформаційно-комунікаційних технологій,
побудову інтерактивних платформ взаємодії та інтеграцію електронних і традиційних технологій.
Усі зобов’язання України, відзначені у Плані дій, згруповані по чотирьох основних напрямах,
а саме: залучення громадськості до формування та реалізації державної політики та регіональної
політики, забезпечення доступу до публічної інформації, запобігання і протидія корупції,
забезпечення належного врядування.
Що стосується залучення громадськості до формування та реалізації державної політики та
регіональної політики, передбачено таке.
1. Вжиття заходів щодо прийняття законів України:
– про благодійництво і благодійні організації;
– про мирні зібрання, з урахуванням рекомендацій Венеціанської Комісії та законопроекту
Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права про свободу мирних зібрань;
– про місцевий референдум;
– про внесення змін до деяких законів України щодо участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення.
2. Розробка нової редакції Закону України «Про органи самоорганізації населення», внесення
змін до нормативно-правових актів, що регламентують питання, пов’язані із забезпеченням їх
створення та діяльності, у частині спрощення процедур створення органів самоорганізації
населення, розширення їхньої фінансової та матеріальної бази, створення гарантій діяльності тощо.
3. Внесення змін до постанов Кабінету Міністрів, що регламентують взаємодію з інститутами
громадянського суспільства, у частині проведення консультацій з громадськістю, проведення
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, громадської антикорупційної
експертизи проектів нормативно-правових актів.
4. Здійснення комплексу заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації державних
службовців з питань проведення консультацій з громадськістю та взаємодії з громадськістю в
процесі формування і реалізації державної і регіональної політики.
У сфері забезпечення доступу до публічної інформації передбачаються такі заходи:
1. Приведення законодавчих актів у відповідність до Законів України «Про інформацію» та
«Про доступ до публічної інформації».
2. Прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону «Про доступ до
публічної інформації».
3. Підготовка, спільно з представниками громадськості, методичних рекомендацій щодо
віднесення державними органами, органами місцевого самоврядування відомостей до інформації з
обмеженим доступом.
4. Підготовка плану заходів щодо запровадження систем обліку публічної інформації в
органах державної влади, органах місцевого самоврядування.
5. Проведення публічного обговорення пропозицій та доопрацювання проекту закону щодо
запровадження Суспільного телебачення і радіомовлення в Україні.
6. Проведення громадського обговорення щодо запровадження механізму вільного,
спрощеного та безкоштовного доступу, у т. ч. через Інтернет, до інформації, що міститься в
державних реєстрах, зокрема реєстрі прав на нерухоме майно, реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців, реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, земельному кадастрі.
Щодо такого стратегічного напряму реформ, як забезпечення належного врядування,
необхідно провести відповідну низку запланованих заходів.
1. Підвищення якості надання адміністративних послуг.
2. Розроблення нормативно-правової бази щодо можливості отримання інформації про
послуги, які надаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування за
допомогою засобів телекомунікації.
3. Створення єдиного державного веб-порталу адміністративних послуг.
4. Запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі.
5. Створення центрів надання адміністративних послуг в усіх регіонах України.
6. Впровадження технологій електронного урядування та розвиток електронної демократії.
7. Розроблення за участі громадськості проекту Програми розвитку електронного урядування.
8. Впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.
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9. Створення та введення в дію (експлуатацію) єдиного інформаційного веб-ресурсу звернень
громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування та запитів на
інформацію.
10. Створення на базі Національного центру електронного урядування системи інтерактивної
взаємодії з громадянами з використанням соціальних мереж «Ми розвиваємо е-урядування»
(wedevelopegov.gov.ua) для залучення громадян до соціального діалогу з питань формування та
реалізації державної політики, прийняття суспільно важливих рішень із урахуванням думки
громадянського суспільства.
11. Введення в дію порталу «Менеджмент знань з електронного урядування» з описом кращих
практик упровадження електронного урядування в Україні 1 .
Позитивний вплив на процеси залучення громадян до участі в ефективній взаємодії з
органами державної влади за допомогою сучасних ІКТ у системі електронного урядування
безумовно матиме і той факт, що 15 травня 2013 року Кабінет Міністрів України схвалив проект
Указу Президента України «Про Стратегію розвитку інформаційного суспільства в Україні» 2 ,
розроблений Держінформнауки на виконання доручення Президента України щодо забезпечення
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах суспільного життя, реалізації
в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» 3 .
Адже прийняття та реалізація такої Стратегії – це виконання міжнародних зобов’язань
України за результатами роботи Всесвітніх самітів з питань інформаційного суспільства,
можливість для України стати рівноправним членом глобального інформаційного суспільства. У
документі закладено базові принципи – рівноправне партнерство органів влади, громадян та бізнесу.
Головні цілі Стратегії – прискорення впровадження новітніх ІКТ у всі сфери суспільного життя,
розвиток електронного урядування та електронної демократії, підвищення якості та доступності
адміністративних послуг для громадян і бізнесу, розвиток електронної економіки, поширення
комп’ютерної та інформаційної грамотності серед населення і державних службовців, забезпечення
відкритості інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
надання можливості громадянам брати участь у підготовці та експертизі політико-адміністративних
рішень, а також контроль ефективності діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування 4 .
Разом із тим, що стосується безпосереднього впливу на розвиток нових форм громадянської
участі як зазначеної Стратегії, так і низки інших нормативно-правових актів, державних програм,
планів тощо (зокрема, навіть тих, що стосуються безпосередньо впровадження електронного
урядування та е-демократії), то майже всі вони хибують на певний технократичний ухил. Замість
визначення основних параметрів нового типу суспільства, пріоритетів розвитку, конкретних цілей
та механізмів їх забезпечення в документах державної політики часто зустрічаємо методологічну
обмеженість виключно технічними та економічними питаннями і відсутність системного
прогнозування соціально-економічних та політичних наслідків реалізації тих чи інших рішень.
Тому з цього приводу нам видаються цілком слушними висновки, яких дійшли автори
аналітичної доповіді «Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні
можливості». У них зазначається, зокрема, що «для України це питання набуває і специфічного
національного виміру, оскільки суттєвою проблемою при розбудові вітчизняного інформаційного
суспільства є фактична невідповідність між заявленою ціллю та змістом даного терміна.
Незважаючи на те, що теза про «інформаційне суспільство» є домінуючою у більшості профільних
державних документів, на практиці все зводиться переважно до суто технологічних процесів

1

План дій з впровадження в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». Сайт Координаційної
ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України. <http://civilrada.in.ua/?p=190>.
2
Схвалено проект Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні.
<http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246331777&cat_id=244276429>.
3
План дій з впровадження в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». Сайт Координаційної
ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України. <http://civilrada.in.ua/?p=190>.
4
Схвалено проект Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні.
<http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246331777&cat_id=244276429>.
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«інформатизації», або, інакше кажучи, інфраструктурного розвитку та вимірювання кількості
інформаційно-обчислювальної техніки на одиницю населення» 1 .
На думку авторів вище цитованої доповіді, основну рамку такої діяльності задає Національна
програма інформатизації (від 4.02.1998 р. № 75/98-ВР). Незважаючи на те що, згідно з преамбулою,
одним з основних завдань цієї Програми є «створення необхідних умов для забезпечення громадян і
суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання
інформаційних технологій», де-факто більшість із завдань Програми спрямовані на вирішення
завдань інформатизації виключно самих органів державної влади, причому зовсім не в усіх
випадках. Крім того, саме цим Законом був заданий загальний дискурс «розбудови інформаційного
суспільства в Україні», що вплинуло на розуміння даної проблеми з боку державних чиновників як
такої, що пов’язана з необхідністю механічного збільшення кількості комп’ютерної техніки в ОДВ
усіх рівнів. Тому, вважають аналітики, як на концептуальному, так і на програмно-прикладному
рівнях у новій Стратегії має бути подолане це застаріле, суто технократично-індустріальне (на
противагу постіндустріальному) розуміння самого феномена інформаційного суспільства та
пов’язаних з ним перспектив розвитку. Водночас вона все ж має базуватися на нині чинних базових
профільних законодавчих актах, продовжувати їх і розвивати (або коригувати) основні їхні
положення 2 .
Розширити технічні можливості для активізації в Україні громадянської участі із
застосуванням сучасних ІКТ могла б реалізація ідеї створення так званого «Фонду універсальних
послуг» (або ж, за іншими пропозиціями, вузькоспеціалізованого «Фонду цифрової солідарності»,
що спрямований на подолання внутрішнього цифрового розриву) 3 .
Актуалізація цієї ідеї спричинена тим, що впродовж останніх років в Україні загострилася
проблема подолання внутрішнього цифрового розриву, обумовленого відмінностями в темпах
упровадження якісного швидкісного Інтернету (широкосмугового доступу (ШСД), або
«бродбенду») в містах-мільйонниках (передусім у столиці) та в інформаційно-депресивних регіонах
(тобто тих регіонах держави, де рівень проникнення сучасних інформаційних послуг та
інформаційної інфраструктури дедалі ще залишається на вкрай низькому рівні). До того ж такий
розрив також поглиблюється і між різними верствами населення. У свою чергу, ця проблема
призводить і до зростання зовнішнього цифрового розриву, причому не лише з передовими
економічно розвинутими країнами світу, але й з більшістю країн регіону Східної і Центральної
Європи, що відбивається вкрай негативно на міжнародному іміджі України, її інвестиційній і
туристичній привабливості тощо. Тому, відповідно, на тлі усвідомлення суспільством та владою
гостроти зазначеної проблеми в Україні посилилася дискусія стосовно доцільності впровадження та
запуску, за зразком багатьох розвинених країн, механізму так званого «Фонду універсальних послуг
(ФУП)», і передусім щодо його цільового призначення та формату функціонування.
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
(НКРЗІ), ініційоване одне з можливих рішень, яке пропонує включити до переліку універсальних
(загальнодоступних) послуг надання доступу до мережі Інтернет на швидкості до 2 Мбіт/с включно,
створивши з цією метою вищезазначений ФУП.
Слід зазначити, що в цілому така ідея відповідає загальносвітовому тренду розглядати вільний
доступ до Інтернету як одне з базових прав людини (так само, як і права на життя, свободу
віросповідання, вільне пересування тощо). Фонди, подібні до запропонованого НКРЗІ для створення
в Україні, наразі вже створено в багатьох країнах світу (США, Канаді, Італії, Іспанії, Португалії,
Франції, Німеччині, Данії, Росії, Білорусі та ін.). Свого часу перші спроби реалізації системних
підходів до втілення в Україні ідеї ФУП були започатковані низкою законопроектів 2006-го
(законопроект № 9193), 2008-го (законопроект № 3042) та 2009-го (законопроект № 3683) років,
хоча жоден із зазначених законопроектів так і не був прийнятий до розгляду Верховною Радою
України 4 .
1
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та національні можливості: аналітичні доповіді. Київ: НІСД, 13.
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Нужен ли Украине фонд универсальных услуг. <http://www.inau.org.ua/download.php? 691bede5e
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Згідно з пропозицією НКРЗІ, функціонування ФУП дозволить:
– ліквідувати нерівномірність забезпечення телекомунікаційними послугами та обмеженість
доступу користувачів до загальнодоступних телекомунікаційних послуг (особливо в сільській,
гірській місцевостях і в економічно депресивних регіонах);
– підвищити рівень забезпечення споживачів послугами ШСД і стимулювати його розвиток у
сільській, гірській місцевості й депресивних регіонах.
Однак пропозиція НКРЗІ отримала негативну оцінку як з боку телекомунікаційних операторів,
так і різноманітних фахових організацій (асоціацій) ІТ-сектора. Узагальнено зауваження фахової
громадськості щодо розроблених пропозицій зводяться до такого:
– законопроект є економічно та технічно необґрунтованим і створює підґрунтя для ймовірних
фінансових зловживань (корупції);
– законопроект призведе до фінансування Фонду загальнодоступних телекомунікаційних
послуг фактично за рахунок самих споживачів включно з тими, які представляють соціально
вразливі верстви, що спричинить додаткову напругу в соціальній сфері;
– законопроект суперечить загальносвітовій практиці застосування фондів універсальних
послуг, оскільки переважаючим джерелом наповнення фондів універсальних послуг у країнах
Євросоюзу, де існує така практика, є загальний урядовий бюджет, а не спеціальний фонд;
– законопроект не враховує досвіду Європейського Союзу у сфері регулювання
телекомунікацій і суперечить цілій низці положень Директиви № 2002/22/ЄС Європейського
Парламенту та Ради «Про універсальні послуги та права користувачів стосовно електронних мереж
зв’язку і послуг» від 7 березня 2002 року.
Негативно оцінили згадані ініціативи й у Держінформнауки. Але якщо ж неупереджено
оцінювати всі позитивні й негативні моменти законодавчих пропозицій НКРЗІ, то слід зазначити
таке. Європейська Директива, на яку посилаються як розробники згаданого законопроекту, так і
його критики, дійсно регулює проблему надання універсальних послуг, однак насправді її текст
може трактуватися неоднозначно.
До того ж слід зазначити, що апелювання в даному разі до світового досвіду є досить
умовним, оскільки навіть у США, де є особливо потужними традиції діяльності такого Фонду, після
прискіпливого дослідження ситуації дійшли висновку про необхідність створення окремого Фонду
для вирішення проблем ШСД, хоч із перерозподілом коштів від базового Фонду універсальних
послуг. На цей аспект проблеми звертає увагу також Інтернет-асоціація України, зазначаючи, що
більшість країн світу вже відмовилися від практики застосування Фондів універсальних послуг.
Слід зазначити, що 2013 року компанія СП «Тікон» на замовлення корпорації «Intel» провела
дослідження, значною мірою зосереджене саме на обґрунтуванні доцільності створення Фонду
універсальних послуг. У ньому фахівці цієї компанії наводять цікаві й доволі комплексні макети
побудови механізму ФУП, можливостей його використання для подолання цифрового розриву.
Проте, як зазначають аналітики, даному дослідженню притаманні й деякі неоднозначні, з точку зору
продуманості, тези, які навряд чи дійсно будуть сприяти просуванню ФУП. Так, наприклад, автори
зазначеного дослідження пропонують надзвичайно широкий потенційний фронт використання
коштів ФУП у процесі вирішення проблем цифрового розриву, куди потрапили, серед інших, такі
проблеми, як створення національної супутникової системи; заміна застарілого та фізично
зношеного обладнання; створення мережі колективного доступу та ін. Усе це, як зазначають їх
опоненти, дійсно дуже слабко кореспондує з базовими положеннями згадуваної європейської
Директиви щодо цільового призначення ФУП. Крім того, наведені в дослідженні практики
створення й функціонування ФУП у різних країнах світу викликають певні застереження щодо їх
релевантності, оскільки серед цих «практик» немає жодної з країн ЄС чи Північної Америки, а з
країн Сходу представлені лише В’єтнам та Малайзія. Відповідно не зовсім зрозуміло, наскільки цей
узагальнений досвід реально відповідає євроінтеграційним прагненням Української держави та її
реаліям 1 .
Тому є всі підстави дійти попереднього висновку, що за нинішніх обставин Фонд
універсальних послуг у тому вигляді, в якому його пропонують створити українські зацікавлені
відомства, навряд чи можливий, а тим паче – доцільний. Складно не погодитися з критичними
1

205665d30aae2a987e04f7f&target=1>.
Широкосмуговий доступ до Інтернету в Україні: поточний стан та перспективи.
<http://1to1.iteach.com.ua/files/index.html>.
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зауваженнями представників ІТ-співтовариства щодо шляхів реалізації цієї ідеї, і особливо щодо
відсутності необхідних економічних розрахунків, обґрунтувань податкових ставок та конкретної
спрямованості діяльності цього Фонду.
Водночас усі критичні зауваження щодо конкретного проекту ФУП, які висловили аналітики
та громадські активісти, зовсім не применшують актуальності проблеми подолання внутрішнього
цифрового розриву (як на рівні «регіон-регіон», так і на рівні «місто-село»), яка є такою, що гостро
потребує свого найшвидшого вирішення. Особливо нагальною (як з фінансової, так і з технологічної
точок зору) є проблема подальшого поширення доступної мережі Інтернет у сільських та віддалених
інформаційно депресивних районах країни. Так само особливої турботи держави потребує доступ до
якісного Інтернету представників вразливих груп населення (передусім осіб з фізичними
обмеженнями, вадами розвитку тощо). До того ж такий підхід буде відповідати й міжнародним
зобов’язанням України, зокрема тим, що містяться в документах, ухвалених Женевським (2003 р.) та
Туніським (2005 р.) етапами Всесвітнього саміту з питань Інформаційного суспільства (WSIS) –
Женевською Декларацією принципів «Побудова інформаційного суспільства: глобальна задача в
новому тисячолітті» (2003 р.), Женевським Планом дій (2003 р.), Туніським зобов’язанням (2005 р.),
Туніською програмою для інформаційного суспільства (2005 р.) та ін.
З огляду на економічні показники розвитку Української держави дещо передчасно ставити
питання про те, що держава вже у найближчій перспективі забезпечить реальну «універсальність»
доступу до мережі Інтернет для більшості громадян. Так само недоречно вважати, що подібну
«універсальність» доступу вдасться забезпечити поза участі держави «відмінними технологічними
рішеннями», до чого, власне, зводиться позиція багатьох супротивників даної ідеї.
Разом із тим залишається серйозним питання, наскільки доцільними є підвищені соціальні
зобов’язання держави, які потребують залучення додаткових коштів в умовах ринкової економіки, а
тим паче в умовах її кризової стагнації.
Доводиться констатувати, що, як і слід було очікувати, намагання України здійснити певну
систему заходів для впровадження електронного урядування стикається зі значним спротивом (як
несвідомим, так і свідомим) з боку представників вітчизняного бюрократичного апарату. Досить
поширеною є практика, коли електронне управління, посилаючись на різні технічні причини та
тимчасові труднощі, дублюють ще й персональним контактом з конкретним чиновником, що
нівелює саму ідею та принципи електронного управління і зберігає недоторканими корупціогенні
чинники. Не завжди й наявні інтернет-ресурси та програмне забезпечення відповідають рівню
поставлених управлінських завдань, але головним гальмом на шляху впровадження сучасних
управлінських ІКТ залишається все ж людський фактор. З іншого боку, зрозуміло, що якнайшвидше
допомогти вразливим верствам громадян отримати доступ до мережі Інтернет можливо лише за
підтримки держави, причому на рівні системних управлінських рішень.
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ЗНАЧЕННЯ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
The article dedicated to consideration of migration policy, its importance to the national and
international levels. Migration policy is a part of domestic and foreign policy, and the important
part of it. The state policy will determine whether migration will become a positive and
stabilizing factor or, conversely, be a factor worsening socio‐economic problems in society.
Analyzing the importance of migration policy is necessary to develop such a state policy that
would ensure effective governance of migration flows, stability of demographic and socio‐
economic development, strengthen national security, creating conditions for the smooth
implementation of the rights, freedoms and legitimate interests of migrants, migration control
implementation, designed to overcome the negative effects of migration and thus prevent
violations of these rights, freedoms and legitimate interests of migrants and citizens of Ukraine.
Key words: migration, migration policy, The concept of state migration policy.
Вплив міграційної сфери на розвиток та стабільність громадянського суспільства в Україні на
початку ХХІ ст., як і протягом усього часу здобуття нею статусу незалежної держави, був і
залишається досить значним. Сучасні міграційні тенденції в контексті участі України в
європейському та світовому міграційному просторі розглядаються як один із важливих чинників
формування національної політики. Найсуттєвішим є те, що в найближчій перспективі його
значення посилиться.
Так, добровільні та вимушені міграції супроводжували розвиток людства впродовж усього
його існування, але в наш час обсяги міграції зросли до великих масштабів. Іммігранти стали
невід’ємною, необхідною і водночас проблемною частиною життя країн, одним із засобів вирішення
демографічної та економічної кризи, а також категорією загострення різноманітних соціальних,
релігійних, етнічних та політичних проблем. Очевидним є той факт, що подальше збільшення
міграційних процесів вимагає нових підходів, адже неможливо вирішити їх методами ХХ століття,
які на сьогодні є неефективними в умовах політичної нестабільності України.
У ХХІ столітті праця перетворюється на найбільш дефіцитний фактор виробництва, єдиним
джерелом поповнення працездатного населення за умови демографічної кризи є міграція,
конкуренція між розвинутими державами за людські ресурси загострюється і перехід до активної
політики у сфері міграції в Україні має відбутися терміново.
Проблеми міграційної політики перебувають у центрі уваги демографів, соціологів,
політологів, керівників державних установ як в Україні, так і загалом у пострадянських країнах 1 . В
Україні питанням міграційної політики присвячені праці О. Малиновської, Ю. Гаврушко, С.
Науменко, Я. Полянської, В. Олефіра, В. Андрієнка, О. Бандурки, Ю. Бузницького, В. Буткевича, А.
Гетьмана, В. Глушкова, Р. Гранта, О. Джужі, М. Коржанського, О. Кузьменко, М. Кучерявенка, В.
Куца, К. Левченко, Я. Лизогуба, В. Мелащенка, М. Мельника, М. Мокляка, Т. Назарова, В.
Шаповала, М. Шульги, О. Хомри та інших дослідників.
Удосконалення міграційної політики має відбуватися на основі комплексного підходу, з
усвідомленням усіх потенційних вигод, які може принести Україні міжнародна мобільність разом з
обумовленими нею ризиками. Передовсім необхідно враховувати специфіку країни як такої, що
одночасно і віддає, і приймає населення та використовується для транзиту мігрантами. Кожний із
цих векторів характеризується різними за характером і складом міграційними потоками, які, у свою
чергу, вимагають диференційованого підходу і специфічних засобів впливу.
Комплексність передбачає також різнорівневі державні заходи, які не обмежуються лише
прийняттям законодавчих норм та програм центральним керівництвом країни, а включають
діяльність на місцях, постійну співпрацю центральних та місцевих органів влади. Умовою
1

Волков, А.Г., Иванкова, Л.В. (2003). Московские демографы обсуждают проблемы миграционной
политики. Вопросы статистики, 9, 38-45.
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комплексного підходу є й співпраця різних відомств, що опікуються міграцією. Навіть у разі
централізації більшості функцій управління в цій сфері шляхом створення Державної міграційної
служби залишається чимало питань щодо міграції та мігрантів, які мають спільно і скоординовано
вирішуватися галузевими міністерствами (наприклад, працевлаштування та соціальний захист,
грошові перекази, охорона здоров’я, освітні питання тощо).
Міграційна політика, адекватна сучасним вимогам, – це не лише система заходів щодо
впорядкування та контролю за переміщеннями населення. На зміну традиційному вузькому підходу
приходить більш широке її розуміння як багатостороннього феномена. Діапазон дії міграційної
політики значно розширюється, взаємопов’язаність її окремих напрямів посилюється, що сприяє
оформленню цієї політики як цілісної системи, яка поєднує: протидію чинникам, що породжують
еміграцію, адже, як зазначалося в доповіді Генерального секретаря ООН з міграції та розвитку,
«основний принцип міграційної політики полягає в тому, що кожна людина повинна мати
можливість жити і бути успішною в рідній країні»; власне міграційну політику, тобто систему
заходів щодо регулювання переміщень населення та протидії нелегальній міграції (у т. ч. політику
щодо працевлаштування громадян за кордоном, а також залучення іноземної робочої сили,
студентів з-за кордону, прийому біженців); широкий спектр заходів з інтеграції іммігрантів
(соціально-економічних, освітньо-культурних, політичних); забезпечення зворотності трудової
міграції громадян, адаптації та реінтеграції тих, хто повернувся, заохочення грошових переказів від
працівників-мігрантів на батьківщину та їх ефективного використання, забезпечення підтримки і
тісного зв’язку із співвітчизниками за кордоном, використання фінансового, соціального,
інтелектуального, політичного, демографічного потенціалу діаспори в інтересах країни, заохочення
імміграції її представників 1 .
Якісні зрушення в розробці та імплементації державної політики у сфері міграції передовсім
потребують політичної волі, тобто чіткого розуміння вищим керівництвом держави пов’язаних з
міграцією вигод і викликів. Вирішальна роль в усвідомленні політикумом необхідності включення
міграції до пріоритетів суспільного розвитку належить сектору науки, що має забезпечити владу
аналітичною інформацією, науково обґрунтованими висновками, налагодити систематичні
дослідження та надійний статистичний облік міграційних процесів.
Обов’язковою передумовою якісних змін у сфері міграційної політики є наявність
сприятливого клімату в суспільстві. Важливо, щоб суспільство визнавало, що грошові перекази
працівників-мігрантів із-за кордону відіграють значну роль у подоланні бідності, розвитку дрібного
підприємництва та формуванні середнього класу. Як прямо, так і опосередковано вони здатні
сприяти економічному розвитку. Так само позитивний вплив на економіку справляє імміграція в
країну, завдяки якій поповнюються людські ресурси, заповнюються робочі місця, непривабливі для
українців. У формуванні позитивного сприйняття міграції, мінімізації антиіммігрантських настроїв,
підвищенні рівня толерантності в суспільстві вкрай велику роль відіграють засоби масової
інформації, які мають повно й об’єктивно висвітлювати міграційну ситуацію в країні, позбутися
негативних стереотипів та некритичного тиражування сумнівних фактів.
Таким чином, політика у сфері міграції повинна формуватися в рамках довгострокової
стратегії розвитку країни, мати комплексний, різнорівневий характер, забезпечуватися
скоординованою діяльністю різних відомств, базуватися на науково обґрунтованих підходах, мати
розуміння та підтримку в суспільстві.
Останніми роками розвиток міграційної політики України прискорився. Однак позитивні
зрушення, які відбулися, є реакцією на рекомендації європейських партнерів, ніж певним
результатом розуміння владою місця міжнародної міграції в розвитку України, консолідації
суспільства щодо вирішення міграційних проблем.
Як свідчить світовий досвід, активна міграційна політика, здатна сприяти розвитку держави,
має характеризуватися єдністю погляду на всі міграційні потоки та стадії міграційного процесу, а
також включенням міграційних питань в усі інші напрями політичної діяльності держави. Повинен
бути присутній суспільний діалог, прозорість, що тільки і можуть забезпечити громадську
підтримку. Крім того, важливим є розуміння міграційної ситуації в країні, достовірна міграційна
1
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статистика та наукові дослідження в цій сфері, а також скоординована діяльність різних урядових
структур, місцевої влади, соціальних партнерів, неурядових організацій 1 .
Така політика, враховуючи демографічну ситуацію в Україні, має розглядатися як один із
засобів протидії депопуляції, а отже, бути спрямованою на: скорочення виїзду з України та
сприяння поверненню мігрантів, які виїхали раніше; збільшення людських ресурсів держави
шляхом заохочення імміграції з-за кордону, передовсім представників зарубіжного українства,
інших близьких за культурою іноземців; створення умов для ефективного використання праці
тимчасових працівників з-за кордону в інтересах української економіки; реінтеграцію повертанців
та інтеграцію іммігрантів в українське суспільство; захист прав та свобод мігрантів, у тому числі
вимушених, та запобігання незаконній міграції.
Але для досягнення цих цілей передумовами є вдосконалення законодавства, зокрема:
прийняття закону України про зовнішню трудову міграцію; подальша реформа органів виконавчої
влади у сфері міграції та забезпечення скоординованої діяльності різних відомств та органів влади
різного рівня у сфері реалізації міграційної політики; розвиток співпраці з громадянським
суспільством, передовсім асоціаціями мігрантів і в Україні й за кордоном; розвиток міжнародного
співробітництва; поглиблення наукових досліджень у сфері міграції та вдосконалення міграційної
статистики.
Аналіз міграційної ситуації у світі та в Україні, а також прогнозних оцінок соціальноекономічного та демографічного розвитку країни дає змогу визначити стратегічну мету міграційної
політики як збереження власного населення та його поповнення ззовні на основі певних етнічних,
професійно-кваліфікаційних, вікових та інших критеріїв.
Виходячи з цього, сама Концепція державної міграційної політики України має спрямувати
владу та суспільство на: скорочення втрат населення держави внаслідок еміграції, забезпечення
громадянам достойного становища вдома; захист прав та інтересів українських мігрантів за
кордоном, розвиток тісних зв’язків з ними, використання потенціалу діаспор в інтересах розвитку
України; повернення працівників-мігрантів, створення привабливих умов для використання їхніх
валютних заощаджень у малому та середньому підприємництві, сільському господарстві,
житловому будівництві тощо; сприяння репатріації етнічних українців та їхніх нащадків, вихідців з
України інших національностей, тобто близького за мовою та культурою населення; дозоване
розширення прийому певних категорій економічних іммігрантів на тимчасовій основі, розробку
механізмів, які б уможливили за відповідності певним критеріям перетворення їх тимчасового
статусу на постійний; інтеграцію мігрантів в українське суспільство, запобігання расизму та
ксенофобії 2 .
Отже, підвищення ефективності державної міграційної політики України повинно знайти
своє практичне відображення в таких заходах та діях: підвищенні адміністративно-правового рівня
управління міграційними потоками; суттєвому покращенні нормативно-правової бази в цій
сфері; активній боротьбі із нелегальним перетином державного кордону та протидії вчиненню
злочину «торгівля людьми»; посиленню правового захисту українських громадян за кордоном;
кращому законодавчому закріпленні прав та свобод іноземців, що на законним підставах
перебувають на території нашої держави; вдосконаленні правових механізмів надання притулку
біженцям та особам без громадянства. Безумовно, максимальне наближення національного
законодавства до сучасних вимог функціонування демократичного суспільства та міжнародних
норм у сфері захисту прав і свобод людини є однією з важливих передумов інтенсифікації
загальноєвропейського співробітництва у сфері спільної правової та гуманітарної політики та
потенційної успішної інтеграції України до Європейського співтовариства у зв’язку з
виконанням «Копенгагенських критеріїв». Враховуючи курс України на розбудову відкритого
демократичного суспільства та інтеграцію до Європейського співтовариства, використання досвіду
та надбань окремо взятих європейських країн у сфері успішного регулювання міграційних
процесів відповідно до власних національних інтересів та пріоритетів повинно стати однією з
ключових стратегій успішного реформування міграційної політики нашої держави. При цьому
особливу увагу слід приділяти аналізу та запозиченню досвіду безпосередньо тих країн
1

Малиновська, О. (2014). Міграційна політика в Україні: формування, зміст, відповідність сучасним
вимогам. Київ: Аналітична записка, 13.
2
Кшитштоф, П. (2013). Характеристика концепції міграційної політики України та напрямки її
розвитку. Київ: Наукові праці МАУП, 67.
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Центральної Європи, що є новими членами Європейського Союзу та які досягли значних
успіхів у інтегруванні загальноєвропейських стандартів управління процесом міграції у власне
національне законодавство й адміністративну практику. Так, урахування провідних сучасних
механізмів, підходів та методів, що застосовуються країнами-членами Європейського
співтовариства задля регулювання та оптимізації міграційних процесів сьогодення, дадуть уряду
України змогу максимально швидко та ефективно реформувати та покращити національне
законодавство у вищезазначеній сфері, усунути всі можливі юридичні колізії та недоліки, а отже,
стимулювати подальший розвиток успішного міжнародного співробітництва нашої держави та
ЄС у сфері спільної правової та гуманітарної політики.
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STATE REGIONAL POLICY IN THE AREA OF
ECONOMIC SECURITY OF REGIONS
The article is devoted to research of state regional policy in the context of economic security of
regions. The research problem of introducing of a new model of state regional policy was
analyzed that was designed to overcome the existing challenges and create new opportunities
for regional development. In addition, the problem of decentralization and deconcentration of
public authorities was considered, in particular in connection with an idea to implement regional
interests and objectives for ensuring their economic security. The question of the economic
dependency of the regional executive bodies upon the state budget, lack of financing and lack of
the activity in respect for seeking a legal outside financing is found to be one of the biggest
factors that contribute to the failure of many reforms on the state regional policy.
Key words: economic security, region, regional security, economic security of regions,
deconcentration, decentralization.
The region as a management object has two control subjects (i.e. public authorities and local
governments) that undertake different and all measures to achieve certain aims of development and also
interact on different areas of public relations at regional level.
Such interaction is addressed to the social needs of the region’s population and strives to ensure the
normal development of the area too. This is also an essence of a state regional policy that is a quintessential
mechanism of coordination of competence disputes. Last, but not least, the abovementioned interaction
ensures an efficient distribution of powers between all levels of governance. As a system, the region is
affected by internal and external factors that determine the strategy of implementation. Therefore, if within
the system of state-management coordinates only one vector of power appears (or impact of state power, or
influence of local governments), the development of the region cannot be considered as balanced, because
permanent goals will be determined as a subject of control.
In this context, it is advisable to bring the views of representatives of institutionalism that suggest the
following: a comprehensive solution of the problem of long-term development of the regions shall be
considered through the use of formal and informal rules of behavior and social relationships and the
relationship between government, mental, moral, cultural, economic and other values, their multiplication
and accumulation must not be ignored. Applying these principles of structural integration, mutual
enrichment under the terms of methodological unity of design and implementation of development
strategies it is possible to establish systematic relations and numerous factors that affects them, as well as
those that create conditions for systematic regional events that can lead the region to a state of sustainable
development on the basis of environmental, economic and social harmony 1 .
In other words, the administrative impact that committed to the region as the object of control from
the part of management’s subject ideally is aimed towards the establishment of the balance at all the subregion.
In other words, V.S. Kuibida says, providing for the social and economic development of regions is
realized in the following areas 2 :
- development and implementation of programs for the social and economic development of
individual regions and territories;
- implementation of sectoral programs that provide funding to support certain areas and social
protection of the population;
- regulation of intergovernmental relations.
1

Постанова про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року
2014 (Кабінет Міністрів України). Офіційний веб-портал Верховної Ради.
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014>.
2
Куйбіда, В.С. (2009). Нова державна регіональна політика: від теорії до практики. Київ: Крамар, 7,
14.
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In the sphere of regional development, today's global challenges and trends regarding the ways of the
problems` solution in Ukraine, according to scientists, indicate the need for a new state’s regional policy,
designed to overcome the threats and create new opportunities for regional development. Accordingly, it is
much desirable to form a new paradigm of a regional self that is called to create conditions for the
implementation of regional interests under the responsibility of local authorities. To achieve this, the
decentralization of public authority is a must. Under the new powers, the resource base must be formed,
whilst political and legal responsibility of public authorities should be intensified.
The above means a change in funding that should rely on various sources, not only because the
budget is a source of funding for regional social programs. The latter, incidentally, will encourage local
authorities to seek additional funding sources and use the funds available more efficiently. In addition,
regional policy should first minimize threats to national security and realize national interests that in
Ukraine are formulated in the Law of Ukraine "On National Security of Ukraine" 1 .
This leads to the conclusion that the state regional policy covers many areas and pursues ramified
goals that sometimes make it difficult not only to achieve them, but also to make it subject to strategic and
tactical coordination. In the state’s regional policy there is no hierarchy of tasks and priorities of regional
development that also makes it difficult to achieve real indicators of development of the areas. Proving
these it is necessary first to analyze the category of the so-called "state regional policy".
Thus, according to M.I. Dolishniy, "state regional policy" is a system of goals and actions aimed
towards satisfaction of the regional interests of state and local interests of the regions that are implemented
using methods that take into account historical, ethnic, social, economic and environmental specifics of the
regions 2 .
Y.M. Hladkyi and A.I. Chystobayev define "state regional policy" primarily with regard to managing
social and economic processes at the regional level and opine that "state regional policy" is a sphere of
management of political, economic, social and environmental development in spatial, regional aspect that
reflects both the relationship between the state and regions, and regions with each other 3 .
Similar to the previous definition but also different is a point of view expressed by V.K. Symonenko
who understands under "state regional policy" on one hand, a clearly adapted policy in the legislative aspect
of state’s practice in all regions, while on the other hand - social and economic policies pursued on the basis
of national legislation by regions to achieve certain regional and local goals and objectives 4 .
These authors concluded that the current paradigm of state regional policy is not able to provide a
balanced development of all regions of the country and also not able to isolate and make efforts to form the
basis for regional development. Therefore, today the country marked disparity of regional development that
affects the general condition of national economic security of Ukraine.
In a view of the foregoing, it should be noted, that in order to achieve the goals of economic security
of regions there is a need to address a number of important tasks:
- implementation of detailed scientific evidence-based analysis of internal natural, economic,
scientific, technical, labor potential, the results of which should be the development of comprehensive
public-political, organizational, legal, economic and other mechanisms for its effective use, focusing on
ensuring stability of the national economic processes;
- realization according to the features of the region's potential restructuring of its economy,
formatting spatial distribution of productive forces based on innovation and knowledge-intensive
production processes, and in view of the need for export-oriented industrial complex;
- to overcome territorial imbalance of regional economic development and welfare of citizens not on
the basis of economic alignment through intergovernmental transfers, but by the way of enhancing local
initiatives (regional government), the search of new sources of investment and new investment attractive
projects to transform the region into profitable economic system;
- encourage private sector and promoting public utilities, turning it into a real subject of competitive
relations, for the purpose of solution the employment of population and filling the local budgets;

1

Куйбіда, В.С. (2009). Нова державна регіональна політика: від теорії до практики. Київ: Крамар, 7,
14.
2
Долішний, М. (2006). Регіональна політика на рубежі ХХ-XXI століть: нові пріоритети. Kиїв:
Наукова думка, 17.
3
Smooth, N., Chystobaev, A.I. (1998). Fundamentals rehyonalnoy policy. Tutorial. St. Petersburg, 19.
4
Симоненко, В.К. (1996). Регіональна політика: системний підхід. Українська економіка, 6, 31.
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- creating new conditions for operational monitoring and responding to state economic processes in
the region at both the local and the national level;
- improving intergovernmental fiscal relations and taxation for the purpose to create effective
mechanisms for local budgets at the expense of businesses that operate directly in the region;
- implementation of lending practices in order to replace subsidizing with the assistance of what it
will be achieved a balance in the redistribution of financial instruments;
- strengthening and searching new forms of regional economic integration both within the state, and
their participation in the programs of cross-border cooperation that opens new opportunities for the regions
in economic development and stabilization of regional markets;
- improving the system of regional economic development at the national level, implementation of
monitoring programs, the content of which is to apply the national uniform system of indicators and
economic stability of the region.
To my mind, the emphasis should be put on the efficiency of solving tasks that are achieved when the
economic conditions of the region are in a stable balanced condition. This is a system of indicators whose
development should be based on socio-economic and public-political processes that take place in a
particular region; thus, the system will not be the same for all regions. In this context it appears strange that
the national system of regional management and its organizational and legal support, as well as a Concept
of Regional Policy 1 do not include the system of marks for the development of regions, thus making the
overall goal of public policy a purely declarative one.
It is very interesting to find out that the abovementioned Concept was the only official document that
defined the priorities of state regional policy. Only recently, namely on August 6, 2014, another concept
was adopted by the Cabinet of Ministers of Ukraine, namely the Resolution № 385 approving National
Strategy for Regional Development until 2020 (hereinafter – “the State Strategy”) that defines the aims of
regional policy and the main task of central and local authorities and local governments, namely to achieve
these goals and provide for state regional policy coordination with other government policies aimed at
territorial development 2 .
However, there is no direct mention of economic security of regions in the State strategy that may
indicate the need for integration of this category with general constitutive principles of state regional policy
and regional development strategy.
In this context, special attention should be paid to the provisions of the State Strategy that contains a
norm according to which the state regional policy should not be based on paternalistic relationship between
the state and the region, and conditions for the formation of reproductive constant internal (endogenous)
framework of development in an open economy shall be created. This is possible only if the system of
coordination (executive authorities, local governments at all levels, business and civil society) will work as
one team. The horizontal coordination of public authorities is determinative for having impact on regional
development, and introduction of vertical management that should contribute to synchronization actions of
central and local executive authorities, local self-government in regional and local development.
Solution of these issues will help to create a strong economic base, which will be the driving force
for sustainable development not only of the region but the state in general.
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РОЗМЕЖУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ ЛИТВИ НА
ЕТАПІ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ
There is an analysis of the special features of the process of differentiation of political elite in
Lithuania in the context of the multi‐party system formation at the end of 80th – the beginning of
90th in the 20th century in the article. We consider the certain preconditions of the first change of
elites after the elections to the Saeima of the Republic of Lithuania, 1992. Incompatibilities of
«Sajudis» elites, personal ambitions and inability for constructive cooperation have become fully
apparent in achieving the main common goal ‐ the restoration of Lithuanian statehood.
Key words: elites, leader, party, opposition, «Sajudis».
Сьогодні Литва, Латвія та Естонія є членами НАТО та Європейського Союзу, одних із
найвпливовіших міжнародних організацій, що відомі своїми суворими вимогами щодо потенційних
членів, вступ до яких слід розуміти як визнання світовою цивілізованою спільнотою практичних
демократичних зрушень та затвердження системи відповідних цінностей. Втім, незважаючи на те
що серед країн колишнього СРСР посткомуністичну трансформацію країн Балтії можна назвати
зразковою, шлях до демократії не можна назвати позбавленим складнощів, опосередкованих,
зокрема, партійно-політичним протистоянням.
Мета статті полягає у визначенні особливостей процесу розмежування політичних еліт Литви
в контексті формування партійно-політичного середовища на етапі відновлення державності.
Розпад Радянського Союзу та крах епохи комунізму надали шанс колишнім «країнам
розвинутого соціалізму» віднайти своє місце серед світової спільноти, що існує, керуючись
демократичними принципами та ідеалами. Із оголошенням політики «перебудови», лейтмотивом
якої виступав заклик до гласності, появилася можливість побудови конкурентного суспільства та
демократичної політичної системи, воля до чого накопичувалася протягом трьох чвертей століття
існування радянської влади.
Внаслідок особливостей історичного, культурного, геополітичного тощо змісту окреме місце
серед держав, догматичні принципи яких підлягали трансформації, посіли країни Балтії. Лише вони
серед пострадянських республік фактично виявилися готовими до стрімкої та системної
трансформації, запорукою чого стали, зокрема, високий рівень політичної свідомості та культури,
що забезпечили цивілізовану конкуренцію між національними елітами. Що особливо важливо,
цінність відновлення незалежності була належним чином осягнена не тільки реформістські
налаштованими політиками та інтелігенцією, а й великою частиною суспільства, що рішуче
підтримала курс на демократизацію та реформи. Від моменту суспільно-політичних перетворень до
затвердження ліберальної, а потім й консолідованої демократії Литва, Латвія та Естонія довели, що
небезпідставно завжди вважали себе частиною демократичної традиції. Як концептуальні засади
політичного життя, тут швидко віднайшли себе плюралізм, поділ влади на законодавчу, виконавчу
та судову гілки, багатопартійність, легальна повноважна опозиція тощо.
Одночасно лише країнами Балтії з числа пострадянських наглядно доведено й розуміння
необхідності одночасної економічної трансформації, без якої трансформація політична приречена на
провал та яка включає: денаціоналізацію та приватизацію у виробничій сфері, економічну
незалежність громадян; затвердження середнього класу як соціального підґрунтя стабільності
демократичних процесів; формування конструктивної соціально-економічної бази для діяльності
політичних партій 1 .
Поряд із реформами, що мали бути здійснені в багатьох напрямах суспільно-політичного
життя, як-от: форма державного правління, положення прав та свобод людини, умови
функціонування ЗМІ, економічна сфера, відносини власності тощо, окреме місце посіла
необхідність започаткування дієвого парламентаризму як феномена, що визначає зміст демократії.
1
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Саме організація повноважного парламенту як інституції, що відображає настрої та побажання
суспільства, може виступити гідним доказом фактичної демократизації.
Утворення ж дієвого та незалежного у своїх повноваженнях парламенту передбачало
реалізацію ідеї багатопартійності, тобто утворення системи незалежних політичних партій,
підґрунтям для чого мали виступити достатньо високі плюралістичні потенції литовського
суспільства.
При цьому процес розвитку партійної системи пострадянської Литви, як відзначив литовський
учений А. Крупавічус, слід розглядати в аспекті чотирьох фаз, а саме: докризової (1985–1988 рр.),
для якої є типовою активізація суспільно-політичної активності литовського суспільства, періоду
загострення протистояння між суспільно-політичним рухом «Саюдіс» та Комуністичною партією
Литовської РСР (КП ЛітРСР) (1988–1989), стадії реформування політичної системи (1990–1992) та
етапу консолідації партійно-політичної системи, що почалася після прийняття Конституції 1992
року та проведення перших багатопартійних виборів до парламенту 1 .
Як і в інших радянських республіках, у Литовській РСР носіями протестних (від відносно
помірних до вкрай радикальних) настроїв виступали дисиденти. Втім, безапеляційна
прямолінійність риторики дисидентів та небажання йти на компроміс з верхівкою номенклатури не
знаходили великої підтримки в суспільства, більшість якого розуміла необхідність налагодження
діалогу, аби не викликати з боку влади різкої та жорсткої реакції. У такому разі на симпатії
громадян могли розраховувати більш помірковані представники литовського суспільства, що готові
виступи конструктивною опозицією влади. При цьому більш складним прогнозувалося
протистояння з Кремлем, у той час як республіканські комуністи зберігали більшу чутливість до
настроїв співвітчизників.
Організаціями, діяльність яких виглядала менш провокаційною за акції дисидентів, виглядали
численні дискусійні клуби та студії, що з посиленням кризових явищ радянської системи почали
утворюватись та активізуватись як по Литві так і по інших прибалтійських республіках. Зокрема,
С. М. Кінка привертає увагу до мобілізаційного потенціалу традиційних пісенних свят, що дали
привід говорити про «співаючу революцію» 2 , та до діяльності по країнах Балтії протягом 1986–
1988 рр. екологічного руху, що своєю успішністю здебільшого був зобов’язаний впливовим
представникам культурного середовища, що в різних формах підтримували супротив суспільства й
виступали на підтримку неформальних організацій 3 . Із часом соціально-політична полеміка
подібних організацій віднайшла себе в діяльності масових національних суспільно-політичних
рухів, зокрема «народних фронтів».
Важливо зазначити про наявність різних підходів до трактування походження таких
організацій. Так, найбільш часто зустрічається думка про природність виникнення відповідних рухів
як частини невідворотного процесу розвалу СРСР. У той самий час, за припущенням С. М. Кінка,
утворення прибалтійських народних фронтів як найбільш дієздатних форм опозиційних організацій
відбулося не без погодження з боку республіканських осередків КПРС, що в такий спосіб
намагалися зробити процес «перебудови» контрольованим зверху, однак прорахувалися 4 . У статті ж
«Прибалтійські республіки в контексті розпаду СРСР» Р. Х. Сімонян, звертаючись до риторики
прибалтійських еліт, доходить висновку, що утворення народних фронтів за рахунок громадського
контролю мало за мету прискорити проведення життєво важливих для радянської економіки
реформ 5 .
1
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studies, 3(46), 465-491.
2
Кінка, С.М. (2012). Роль культури у процесі перебудови (досвід країн Балтії). Культурні трансформації
в синхронії та діахронії: теорія і практика. Київ: «Стародавній Світ», 32.
Кинка, С.М. (2014). Традиционные песенные праздники как фактор мобилизации политической нации
(пример стран Балтии). Традиционные общества: неизвестное прошлое: Х Междунар. науч.-практ.
конф., 21-22 апреля 2014 г. Челябинск : Изд-во ООО «ПИРС», 241-243.
3
Кінка, С.М. (2012). Роль культури у процесі перебудови (досвід країн Балтії). Культурні трансформації
в синхронії та діахронії: теорія і практика. Київ: «Стародавній Світ», 32.
4
Кинка, С.М. (2013). Политический успех прибалтийских народных фронтов по результатам выборов
1989-1989 годов. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта, 6, 126.
5
Симонян, Р.Х. (2014). Прибалтийские республики в контексте распада СССР. Общественные науки и
современность, 3, 98-109.
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На думку автора цієї статті, найбільш раціональними вбачаються дві останні думки, що, до
речі, не можна назвати взаємовиключними. У той самий час очевидно, що ступень консерватизму,
який був властивий радянській системі майже до другої половини 1989 року, навіть за проголошеної
гласності, практично виключав несанкціоновану реалізацію громадських ініціатив, врахування чого
має особливе значення для уникнення переоцінки націоналістичної складової в кульмінації кризи –
розпаду СРСР.
Проте найстрімкіше процеси консолідації громадянських рухів відбувалися по прибалтійських
республіках, де становище радянської влади завжди було найбільш хитким. У Литовській РСР роль
народного фронту взяв на себе суспільно-політичних рух «Саюдіс», що об’єднав у своїх лавах як
частину номенклатури, яка вже після оголошення «перебудови» фактично готувала підґрунтя для
майбутньої незалежності, так і широке коло національної інтелігенції. При цьому актив руху склав
гуманітарний прошарок останньої.
Цілісне уявлення про реформістську спрямованість руху складає програма «Саюдіса», де
вимагається контроль над міграцією до республіки, визнання офіційною литовську мову, супротив
монополії держави в культурній сфері, утворення «національної» системи начальної та середньої
освіти, розширення культурних зв’язків з іншими країнами. Говорячи про реформування
економічної оболонки, «Саюдіс» вимагає визнання приватної власності, повного самоврядування
республіки й контролю республіканських органів над економічними джерелами, фінансами й
грошовим обігом 1 . Зважаючи на те що теоретично наведені ініціативи слід розуміти ознаками
визрівання громадянського суспільства, а також відзначаючи чітку розбіжність наведених вимог із
концептуальними засадами побудови СРСР, принципами здійснення радянської влади та ідеалами
комунізму, очевидна антирадянська спрямованість «Саюдіса», що, залучаючи дедалі більше
прихильників, згодом виступив у ролі прямого опонента КП ЛітРСР. При цьому остання через
внутрішні кризові явища також фактично підвищувала популярність «Саюдіса». Так, КП ЛітРСР
почала втрачати легітимність за відомим сценарієм розколу верхівки через різні погляди щодо
подальших шляхів розвитку. У подібний спосіб девальвували, зокрема, Румунська комуністична
партія, Угорська соціалістична робітнича партія та сама Комуністична партія Радянського Союзу.
На відміну ж від внутрішніх негараздів КП ЛітРСР на етапі заснування «Саюдіса» верхівка
виглядала монолітною. Одним із беззаперечних лідерів руху тоді став професор музикознавства
В. Ландсбергіс, постать якого для литовської політики стала майже культовою. Увійшовши до
ініціативної групи «Саюдіса» на етапі його утворення, В. Ландсбергіс згодом очолить керівництво
пострадянською Литвою.
Однак абсолютно природно те, що, незважаючи на всю популярність «Саюдиса», на партійнополітичному полі мали визначитися й альтернативні політичні сили, зокрема основний опонент
реформаторів. Так, зокрема, лідер мав виявитися у внутрішньопартійному протистоянні
номенклатурі, ортодоксальну частину якої представляв перший секретар ЦК КП Литви Р.Б. І. Сонгайла, а реформістську ланку – харизматичний лідер А. Бразаускас. Унаслідок особистих
моральних та професійних якостей аграрієві за покликанням Р.-Б. І. Сонгайлі не судилося опинитися
на місці переможця. Отже, доволі прогнозовано переможцем внутрішньоелітної боротьби став
А. Бразаускас, що очолив Комуністичну партію Литви, яка проголосила про свою незалежність від
республіканського осередку КПРС. Політичний успіх у боротьбі за нових умов цьому класичному
представникові радянської школи мали гарантувати великий досвід партійно-апаратної роботи, а
також багаж напрацьованих зв'язків у широкому колі таких самих високопрофесійних управлінців,
яким був він сам.
І хоч із формуванням «Саюдіса» та зміною лідера республіканських комуністів до
парламентських виборів 1990 року боротьба цих двох сил здійснювалася у площини «номенклатура
– опозиція», фактично з цього моменту партійно-ідеологічний простір Литви починає формуватися
за біполярною моделлю, один бік якого складала еліта на чолі з А. Бразаускасом, а інший –
однодумці В. Ландсбергіса.
У той самий час слід зазначити, що до виборів 1990 року, окрім вищеназваних акторів,
політичний простір також наповнили інші партії, утворення яких стало можливим через скасування
монополії КП ЛітРСР. Такими партіями стали, наприклад, Демократична партія Литви, Союз
1
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націоналістів (таутининків), Християнсько-демократична партія 1 . Втім, на фоні ідейно-політичного
протистояння сил В. Ландсбергіса та А. Бразаускаса платформи інших партій практично губилися.
Враховуючи ж те, що на момент початку суспільно-політичних перетворень авторитет
кандидатів, підтримуваних «Саюдісом» (власне «Саюдіс» оформлений у політичну партію не був),
серед широких мас не піддавався сумніву, вони отримали великий кредит довіри з боку суспільства,
що забезпечив їм переконливу перемогу на виборах 1990 року. Кількісна присутність депутатів,
підтримуваних «Саюдісом» у Верховній раді Литовської РСР, також забезпечила обрання головою
В. Ландсбергіса, під керівництвом якого рада швидко прийняла низку рішень з відновлення
державності Литви.
Однак у подальшому дався взнаки різнорідний склад «Саюдіса», що в часи визначних
перетворень об’єднав у своїх лавах частину комуністів та реформаторів, що ще недавно здавалося
неймовірним.
Статус працівника консерваторії Вільнюса, піаніста, професора музикознавства та автора книг
на відповідну тематику, дали підстави В. А. Смірнову віднести В. Ландсбергіса до так званих
«політиків моралі» – еліт, що опинилися на верхівці політикуму, стрімко потрапивши туди з
творчого середовища 2 . І в цілому така думка має рацію, адже те, як В. Ландсбергіс себе
позиціонував, цілком дозволяло відносити його до образу політика-романтика першого часу
посткомуністичної доби, для якого були типовими: апелювання до національно-історичних
цінностей, прямолінійна критика політичних опонентів, превалювання культурно-гуманітарної
проблематики над соціально-економічною тощо.
Зазначеному інтелігентному образу відповідало й оточення В. Ландсбергіса, актив якого
складали представники наукової та творчої спільноти. Зокрема, до «Саюдіса» входили письменники,
раніше заборонені численні ідеї та думки яких після проголошення гласності могли бути почуті
народом. Втім, єдиним сильним підґрунтям, що об’єднувало представників «Саюдіса», була ідея
здобуття незалежності. У той самий час, маючи в більшості випадків гуманітарну освіту та не
маючи досвіду роботи на керівних посадах, такі лідери не завжди виявлялися готовими до
багатоманітної професійної політичної діяльності, яка в перші часи від здобуття незалежності
передбачала прийняття відповідальних рішень з широкого кола первинних питань, зокрема
фінансового, економічного, соціального тощо змісту.
Ще одним предметом суперечностей виступила безпосередньо державотворча політика
реформаторів на чолі із В. Ландсбергісом. Так, завдяки законодавчим ініціативам фактично
зосередивши всю повноту влади у стінах парламенту, голову якого за обсягом повноважень до
жовтня 1992 року слід було сприймати першою особою держави, «саюдісти» отримали вагомі
важелі для оформлення інституційного дизайну країни на свій розсуд. Визначальним же питанням
мало бути розподілення повноважень між президентом і парламентом як головними акторами за
нового політичного порядку. І тут у Литві стався унікальний прецедент. У той час як серед
реформістські налаштованих еліт інших проєвропейські налаштованих посткомуністичних країн у
питанні розподілу повноважень між парламентом та головою держави превалювала думка про те,
що центр тяжіння має бути зміщений у бік законодавчого органу, частина литовських радикалів,
зокрема В. Ландсбергіс, вважали навпаки. Враховуючи ж те, що фігура сильного глави держави
завжди зберігає потенційну небезпеку встановлення недемократичного режиму, така позиція
В. Ландсбергіса та частини його соратників очікувано викликала побоювання та критику політичних
опонентів. Останні в політиці В. Ландсбергіса угледіли прагнення наслідувати в авторитарних
методах здійснення влади міжвоєнному президентові Литви А. Сметоні. У результаті ж як
політичних протистоянь, так і низки компромісних рішень у Конституції Литви знайшов втілення
інститут президента, що за вивіреним обсягом повноважень ураховував думки більшості
протиборчих еліт.
Несумісність еліт «Саюдіса», персональні амбіції та неможливість конструктивної співпраці
стали повною мірою очевидними по досягненні головної спільної мети – відновлення литовської
державності. А з програшем 1992 року парламентських виборів стала очевидною необхідність
1
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трансформації «Саюдіса». Так, даний суспільно-політичний рух перетворився на плацдарм для
утворення нових політичних сил.
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NATIONAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION
AND AGRARIAN TRANSFORMATIONS OF
TRANSITIONAL PERIOD
The agrarian strategy of the state is analyzed in the context of national security, as well as the
existing and future threats to the national interests of the Russian Federation. The reasons that
impede the successful solution of problems of the agrarian transformations in Russia are
covered.
The National Security Strategy of Russia for the period up to 2020 indicates that in the context of
globalization and the emergence of new threats and risks, Russia is moving to a new state policy
in the field of national security. Attention is drawn to the fact that on the issue of food security
there is no solid and certain position among the experts.
The authors offer a variety of options to resolve food policy problems.
Key words: national security, food policy and security, the agrarian sector of economy.
Specificity of the modern political process in the space of state-management relations largely
determines the nature and the methods for ensuring of national security, that is certainly connected with a
transitional condition of the society, the breaking of the whole system of existing relations, the unstable
character of political phenomena, the contradictions of political modernization, as well as with
unpredictable consequences of globalized world.
In recent years, Russia has met the problems which solution is very difficult or even impossible
under existing economic, technological and management models in the agricultural sector. The main
problems may be summarized as follows:
-the obvious necessity for a significant increase in the productivity of the key resources in the
agricultural sector through the use of biological factors;
-the need of transition to ecologically safe and sustainable agrarian production maintaining high
levels of productivity and strong inhibition of the degradation of soils as the main resource of agriculture;
-the gradual development of promising high-tech areas related with bioenergy and biosynthetic
chemistry;
-the overcoming of the alienated nature of labor in the rural areas, most notably seen in the hierarchic
production structures, such as: agrarian corporation, large agrarian firms, etc.;
-the improving of the technical and intellectual saturation of labor in the agrarian economy, the
transition from the "economy of tools and machines" to the "economy of knowledge»;
-the increase of prestige of working and living in the rural areas, removing of infrastructural and
cultural gaps with the city;
-the prevention of outflow of rural population and rural depopulation;
-the formation of new living environment at the rural areas with high indicators of capitalization and
human attractiveness.
The systematic basis, which prevents the successful solution of the abovementioned problems, is the
dominant preservation of technical and landscape organization in the agricultural sector, established in the
time of approval of large-scale industrial model in the agrarian economy. Effective for that time, this model
now comes into a conflict with the biological nature of agriculture, hindering the development of flexible,
mobile businesses in the sphere of bioeconomics, not providing, respectively, an appropriate level of social
development and achievement of modern standards of life in the rural areas 1 .
1
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In a number of serious threats to Russia's national interests its internal threats are putting forward. In
particular, the decline of confidence to authorities, the declining prestige of the state in the international
community, the growing risk for collapse of the emerging Russian democracy. We should admit that the
current stage of state building in Russia is complicated by the high degree of uncertainty of ways for a
political and economic development, mainly due a deficiency of scientifically based and consistently
implemented effective policy in the field of internal security of society 1 .
In addition, the National Security Strategy of Russia adopted in 2009 for the period up to 2020,
specifically pointed on such threats to the security of the state as the defense, the internal affairs, the foreign
affairs, the economy, as well as an effective means of its reflection.
The National Security Strategy of the Russian Federation includes the following major sections as: I.
General Provisions. II. The modern world and Russia: condition and development trends. III. National
interests of the Russian Federation and strategic national priorities. IV. Ensuring of the national security. V.
Organizational, normative, legal and informational fundamentals for implementation of the Strategy. VI.
The main characteristics of the condition of national security (112 separate items).
The Strategy states that in the context of globalization and the emergence of new threats and risks,
Russia is moving to a new state policy in the field of national security: "the main direction of the state
policy in the sphere of national and public security in the long term should be the strengthening of the
state's role as a guarantor of personal security, especially of children and adolescents, improving of the legal
regulation for preventing and combating crime, corruption, terrorism and extremism, improving the
protection of rights and legal interests of Russian citizens abroad, the expansion of international
cooperation in law enforcement sphere" (par. 38).
The resolution of the food problem suggests several stages of its implementation. The first stage is
connected with the implementation of emergency measures to overcome the decline in production, debt
repayment for village, providing rural producers with machinery, fertilizers and crop protection agents,
fuels, lubricants and other materials. This period is accompanied with the development of the strategic
positions of agrarian policy, the creation of the legal base regulating the activity of all forms of ownership.
The stage, indicated above was launched in Russia in the middle of 2000s. In 2006, the State Duma
adopted the Law "On the development of agriculture", in 2007 the Government of the Russian Federation
accepted the corresponding programs of agricultural development and regulation of markets of agricultural
products, raw materials and food. In subsequent years, departmental strategies for separate branches have
been worked out.
At the second stage the task was to ensure the stabilization of the situation in agriculture, that
required: to create a market infrastructure, to replace the administration of economic sector, by this
improving the relations of the agricultural sector with other sectors of the economy and creating economic
conditions for the social development of the village. Programs in this area started to be implemented in
practice in 2010-2011, but the small time interval for realization of the modernization transformations did
not allow to abandon the administration completely and move to the market mechanisms.
The third stage suggests the growth of agricultural production through the application of new
efficient technologies, the resolution of food problem and the achievement of optimal level of external
economic activity 2 .
The researchers note that the severity of food issue security in today's Russia is determined by such
factors as: the economic situation of the agricultural sector; economic situation of the population; Russian
mentality 3 . In the conditions of existence of external threats to food security serious anxiety is the increase
of internal threats, which presence is largely stipulated by contradictions inherited from the administrativecommand system and by the factors of the transformational period. Preservation of the current situation
without conducting of effective economic policy makes the country more vulnerable to internal threats,
which are: the growth of Russia's dependence on imports of food, non-optimal structure of the export,
oriented for export of raw materials, but not the finished products.

1

Гыскэ, А.В. (2001). Внутренняя безопасность российского общества: проблемы обеспечения
(социально-философский анализ): автореф. дисс. … докт.филос. наук. Москва.
2
Лущик, А.А. (2011). К вопросу формирования стратегии обеспечения населения доступным
продовольствием. Национальная безопасность, 6.
3
Никольский, С.А. (2003). Аграрный курс России: мировоззрение реформаторов и практика аграрных
реформ в социально-историческом, экономическом и философском контекстах. Москва: КОЛОСС.
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Bringing reforms in the countryside to the liberalization of prices and production, restructuring and
privatization of agricultural enterprises, the general farmerization and removal of agricultural producers
from the function of economic regulation, the state practically stopped investing and financial support for
agriculture, its material and technical support. The result was a destroy of underdeveloped industrial base,
the degradation of lands, the cessation of activity of the most livestock farms, poultry farms, sharp reduce in
a product yield of breeding plants, selective centers, etc.
For the first time issue of food security in Russia was publicly discussed and acquired a political
character in 1993. At this time, the decline in the production of major products in agriculture and
processing industries became visible with a naked eye. A volume of food imported into the country began
to grow very rapidly.
Attention should be drawn to the fact that there is no solid and certain position on the issue of food
security among the experts. Some researchers believe that the decrease in production volumes of domestic
production is a sign of threat or even the loss of food security and demand to strengthen measures to
support Russian farmers. Others believe that food security is the maintenance of the food supply at a level
sufficient to ensure a healthy nutrition and it does not matter in what proportion will correlate the domestic
and imported food products.
Among the supporters of the first view most are radicals considering that the good is a full
satisfaction of needs of domestic producers, despite the exorbitant costs of their activities with a complete
isolation from the competitive impact of foreign manufacturers. It is the opinion, for example, of the
conservative wing of the Communist party or the ideologists of agrarian party. Other representatives of
these forces believe that all Russian domestic protectionist measures should be removed in favor of
competition with unfettered freedom for importers of food 1 .
In this case, the fact that the agricultural sector is not an isolated phenomenon, but an organic
element of the economy as a whole, which is connected directly or indirectly with all sectors of the
economy, is not very taken into account. This is the production of agricultural instruments and machinery,
production of mineral fertilizers, soil fertility and location of product markets. It depends on the condition
of the transport system, the presence of grain storage and processing enterprises, vegetable stores and
refrigerators. We’ll add here also liaise with branches of life support for farmers, which are: house-building,
electricity and gas supply, health care. With the development of society such connections become more
diverse and complex.
The exit out of the situation will be very difficult as far as too many unsolved problems have been
accumulated. But the first steps should be made. For the beginning, the basic fundamentals of Agrarian
Policy should be immediately and constructively reconsidered, for example: to implement a price parity, to
provide state support for the village, as it is common for all developed countries. It will take several years
in case of a clear political will both in the center and the regions, with the coordinated work of all structures
of power and the support of the media.
In recent years, there were positive changes in the agriculture in some areas. Federal Law "On the
development of agriculture" was adopted, the priority national project "Development of agro-industrial
complex" and the State program for the development of agriculture and regulation of markets for
agricultural products, raw materials and food for 2008-2012 were realizing. The availability of credit
resources, leasing of machinery and equipment, breeding animals was higher for agricultural producers.
All this taken together, contributed the recovery of production: since the middle of 2000s positive
dynamics of gross agricultural product has been observed. The most significant results have been achieved
in the poultry farming and pig-breeding, which development involved significant financial resources. The
profitability of agricultural organizations also slightly increased.
But in later years there has been a reduction of investment opportunities in the agrarian branch, gross
agricultural production reduced, and growth rates of livestock products have been falling. Crisis processes
have a negative impact on the market of agricultural products and food market, in particular, on the retail
trade turnover, producer prices for agricultural products.
Specificity of the modern political process in the space of state-management relations largely
determines the nature and the methods for ensuring of national security, that is certainly connected with a
transitional condition of the society, the breaking of the whole system of existing relations, the unstable
1

Никольский, С.А. (2003). Аграрный курс России: мировоззрение реформаторов и практика аграрных
реформ в социально-историческом, экономическом и философском контекстах. Москва: КОЛОСС.
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character of political phenomena, the contradictions of political modernization, as well as with
unpredictable consequences of globalized world.
In the general strategy of national security the agricultural course is oriented at the fact that in
conditions of the internal socio-political and economic crisis in Russia and its unstable position the major
threats to national interests are internal threats. In political aspect that leads to the diminution of confidence
to the government, the prestige of the state falls in the international community, the risk of collapse of the
emerging Russian democracy increases. The current stage of state building in Russia is complicated with
the high degree of uncertainty of ways for further political and socio-economic development.
Therefore, the socio-economic policy should be directed at the creation of conditions for the welfare
of population through the development and effective use of social and economic potential of the state.
Agrarian economics and rural development sphere form solid and the largest enclave of domestic demand,
which is able to form the basis for development of many other sectors of national economy.
While maintaining of the external threats to food security a special tension is created by the increase
of internal threats, which presence is largely stipulated by contradictions inherited from the administrativecommand system and by the factors of the transformational period. Long-term preservation of internal
threats without an effective economic policy makes the country vulnerable for external threats also.
Meanwhile, the main program documents of Russian economic policy until recent time did not
reflect the problems of agro-industrial complex as a basic life-supporting sector of the economy. Also, there
is no a political concept for the development of the agricultural sector. Under these conditions, the critical
importance acquires the earliest consideration of agriculture sector as a permanent priority, as well as the
establishment of a political mechanism for the development and correction of the agrarian policy course in
relation to national security strategy.
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The article deals with historical transformation of centers for intellectual providing of political
process in Europe. The main approaches were defined for analysis of think tanks, displaying their
advantages, limitations and drawbacks. The article analyzes non‐governmental institutions of
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development options. The purpose of this research is the analysis of transformation of degree
and methods in the impact of non‐governmental institutions of intellectual providing of policy
on the policy of European Union.
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Дослідження неурядових центрів інтелектуального забезпечення політичного процесу як
політичних акторів з’явилися порівняно недавно. Першу книгу, яку присвячено неурядовим
аналітичним центрам, було опубліковано у 1971 році в Сполучених Штатах 1 . Піки досліджень
неурядових інститутів інтелектуального забезпечення політичного процесу спостерігалися у 1980-х,
наприкінці 1990-х та на початку XXI століття. Значну частину цих досліджень було присвячено
аналітичним структурам у Сполучених Штатах Америки та Великобританії. Вивчення неурядових
інститутів інтелектуального забезпечення політичного процесу носить досить рідкісний характер 2 .
Мозкові центри стали помітними суб’єктами політичної діяльності у середині 1970-х, коли
їхня діяльність стала орієнтуватися на широке висвітлення в суспільстві та взаємодію зі ЗМІ. У
Європейському союзі неурядові аналітичні структури інтелектуального забезпечення політичного
процесу з’явилися на початку 1980-х 3 . Однак багато вчених зазначають, що чимало організацій у
Великобританії, таких як Королівський інститут міжнародних справ і Федеральний інститут довіри
Великобританії, були створені близько 70 років тому. Цей факт пояснюється тим, що сам термін
«мозкові центри» був введений в ужиток після другої світової війни, тобто фактично неурядові
аналітичні організації були відкриті заново та почали вважатися важливою складовою політичного
процесу. При цьому почала формуватися думка про те, що неурядові інститути інтелектуального
забезпечення політичного процесу є об’єктивними та безпартійними науково-дослідними
організаціями.
Дослідження ролі груп інтересів у формуванні політики Європейського союзу доволі
масштабні та різноманітні. Однак детальний аналіз неурядових аналітичних центрів Європейського
союзу та їхньої ролі в розвитку європейських структур знайти буде важко 4 . Це дослідження прагне
внести свій вклад у розвиток досліджень, присвячених європейським неурядовим інститутам
інтелектуального забезпечення політичного процесу.
Критерії оцінки інститутів інтелектуального забезпечення політичного процесу:
 діяльність носить постійний характер;
 спеціалізуються на виробництві суспільних політичних рішень;
 штат складають співробітники, які проводять наукові дослідження;
 основою діяльності є виробництво ідей, аналіз та консультації;
1

Диксон, П. (1976). Фабрики мысли. Москва: Прогресс, 27.
Диксон, П. (1976). Фабрики мысли. Москва: Прогресс, 154.
3
Smith, J.A. (1993). The Idea Brokers: Think Tanks and the Rise of the New Policy Elite. New York: Free Press.
4
Philippa, J. (1999). Sherrington Influencing the European Agenda: Think Tanks and the European Union.
Washington D.C., Global Society, 14(2), 173–174.
2
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 доносять результати своїх досліджень до політичних та громадських структур;
 відсутня відповідальність за діяльність уряду;
 прагнуть до збереження власної волі;
 навчання не є основою їхньої діяльності;
 дослідження прямо чи опосередковано впливають на суспільство.
В академічному мозковому центрі (університет без студентів) упор робиться на високий
рівень наукових досліджень та продукування нових наукових ідей. Основою діяльності є
систематичні дослідження та використання для аналізу безлічі факторів. Крім цього, проводиться
систематична обробка даних і послідовне застосування різних методів дослідження. Метою цих
організацій виступає саме дослідження, а не наукове обґрунтування поставленого замовником
завдання 1 .
Контрактні дослідницькі організації – схожі на академічні дослідницькі центри, але
відрізняються джерелами свого фінансування. Бюджет таких організацій формується здебільшого за
рахунок угод з державними установами.
Центри пропаганди – основною метою цих організації виступає виробництво ідей та
рекомендацій. При цьому вони дотримуються певного набору переконань і цінностей, тому схильні
розглядати свою роль у політиці як досягнення виграшу у війні ідей, а не пошук оптимальної
політики.
Партійні аналітичні центри – організовані на платформі політичних партій, при цьому часто
працюють на партійних чиновників, політиків і членів партії. Дослідження залежать від потреб і
завдань партії 2 .
Такі умови змушують неурядові аналітичні структури вдосконалювати свою діяльність у
таких аспектах як збір коштів, розширення мереж співробітництва, поглиблення спеціалізації,
фінансова прозорість і збільшення продуктивності. Особливу увагу приділяють уявленню про
незалежність аналітичних структур, особливий наголос роблять на репутації центрів – вона не
повинна викликати сумнівів у суспільства та засобів масової інформації.
У той же час сектор незалежної політичної аналітики в Європі стає сильнішим, оскільки
збільшується число дрібних і вузькоспеціалізованих центрів.
Важливо підкреслити, що визначити ступінь впливу неурядових інститутів інтелектуального
забезпечення політичного процесу на процес прийняття рішень доволі проблематично. Цього
висновку дійшли деякі дослідники, аналізуючи щорічні звіти центрів, які часто наводять окремі
випадки як приклад свого впливу на процес прийняття рішень 3 .
Американський дослідник Дональд Ейбельсон стверджує, що оцінка впливу неурядових
аналітичних центрів на державну політику є обтяжливим і вкрай складним процесом, оскільки
необхідно враховувати інституціональні відмінності функціонування центрів у різних країнах,
різноманітність форм діяльності мозкових центрів, а також застосовувані ними стратегії поведінки 4 .
Такий фактор, як неможливість простежити процес від походження ідеї до здійснення впливу на
організацію чи конкретну людину, є основним методологічним бар’єром для оцінки впливовості
аналітичних структур. Можна зробити висновок, що доцільним є скоріш обговорення актуальності
науково-дослідних інститутів у процесі прийняття рішень, аніж міркування про те, яким політичних
впливом вони володіють.
Також варто зазначити, що неурядові інститути інтелектуального забезпечення політичного
процесу вводять в оману дослідників, які оцінюють їхню впливовість. На суд громадськості не
виносяться помилкові рекомендації. Прикладом цьому можуть служити кілька центрів США, які
взялися продемонструвати актуальність військового нападу на Ірак.

1

Эйбелсон Д. Э. (2002). «Мозговые центры» и американская внешняя политика: история вопроса.
Внешняя политика США: Электронный журнал Государственного департамента США, 7, 3.
<http://usinfo.state.gov/journals/itps/1102/ijpr/pj73abelson.htm>.
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Weaver, R. (1989). Kent The Changing World of Think Tanks. Political Science and Politics, 563–578.
3
Hoffman, M. (2009). What explains attitudes across U. S. trade policies? Public Choice, 138, 447–460.
4
Эйбелсон Д. Э. (2002). «Мозговые центры» и американская внешняя политика: история вопроса.
Внешняя политика США: Электронный журнал Государственного департамента США, 7, 3.
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Однак труднощі вимірювання впливу неурядових інститутів інтелектуального забезпечення
політичного процесу не суперечать важливості їхнього потенційного внеску до розробки державної
політики 1 .
Багато наукових досліджень продемонстрували теоретичну значимість науково-дослідних
інститутів демократичного процесу прийняття рішень.
Деякі процеси функціонування неурядових аналітичних центрів доволі складно простежити,
на відміну від прямого впливу «жорсткого політичного торгу». Доктор Макґан відзначає наступні
ролі аналітичних структур у розробці політики 2 :
 фундаментальні дослідження з проблем політики;
 дорадчі функції при органах влади;
 оцінка урядових програм;
 посередницькі функції у процесі обміну ідеями;
 постачання кадрів для уряду;
 інтерпретація дій політиків для ЗМІ.
Джеймс Смітт підкреслив роль вчених, дослідників та консультантів у просуванні нових
політичних питань, а також у пропозиції широкого спектру альтернатив для прийняття рішень. Він
підкреслив важливу роль вчених і дослідників у створенні основ дерегуляції в різних секторах
економіки 3 .
Політичний попит на послуги неурядових інститутів інтелектуального забезпечення
політичного процесу у всіх розвинених індустріальних і постіндустріальних суспільствах буде
дедалі зростати. З цього випливає, що рівень наданих послуг з боку неурядових аналітичних центрів
також буде підвищуватися.
Як зазначають Макґан і Вівер, у аналітичних центрів є потенціал стати важливим елементом
громадянського суспільства та третього сектору, внесок яких у процеси демократизації також
складно виміряти 4 . Мозкові центри є невід’ємною частиною громадянського суспільства, вони
слугують важливим каталізатором ідей 5 .
В цілому, вплив аналітичних центрів сприяє існуванню демократичного діалогу в суспільстві.
Оскільки ці центри роблять інтелектуальний внесок у політичний процес, можна стверджувати, що
велика кількість неурядових інституцій інтелектуального забезпечення політичного процесу
стимулює інтелектуальне виробництво у державній політиці.
Варто зазначити, що більшість аналітичних центрів прагнуть до інтелектуальних інновацій.
Джеймс Естель відзначає дві основні ролі аналітичних структур: оцінка загальноприйнятої та
поширення альтернативних концепції політичних програм. При цьому бажання з боку аналітичних
структур кинути виклик наявній структурі не є руйнівним 6 . Таким чином, неурядові аналітичні
центри допомагають боротися з політичною апатією та сприяють розвитку демократії.
Академічний тип мозкових центрів, характерний для перших аналітичних структур у США
(Інститут Брукінгса та Інститут Гувера), домінує серед інших. Далі йдуть центри публічного
політичного процесу та контрактні дослідницькі організації 7 . Наявні також кілька партійних
науково-дослідних інститутів з питань європейської політики.
1

Эйбелсон Д. Э. (2002). «Мозговые центры» и американская внешняя политика: история вопроса.
Внешняя политика США: Электронный журнал Государственного департамента США, 7, 3.
<http://usinfo.state.gov/journals/itps/1102/ijpr/pj73abelson.htm>.
2
McGann, J.G. (1992). Academics to Ideologues: A Brief History of the Public Policy Research Industry.
Political Science and Politics, 25(4), 733–740.
3
Smith, J.A.(1993). The Idea Brokers: Think Tanks and the Rise of the New Policy Elite. New York: Free Press,
198–201.
4
McGann, J.G., Weaver, R.K. (2002). Think Tanks and Civil Societies: Catalysts for Ideas and Action.
Transaction Publishers. New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.).
5
Глоба, О.Є. (2009). Аналітичні центри як суб’єкти дослідження публічної політики: дис. ... канд. пол.
наук: 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки». Дніпропетровськ.
6
Estelle, J., Powell, W. (1987). The Nonprofit Sector in Comparative Perspective. The Non Profit Sector: A
Research Handbook. New Haven, Yale University Press, 1987. – Р. 24
7
Эйбелсон Д. Э. (2002). «Мозговые центры» и американская внешняя политика: история вопроса.
Внешняя политика США: Электронный журнал Государственного департамента США, 7, 3.
<http://usinfo.state.gov/journals/itps/1102/ijpr/pj73abelson.htm>.
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У більшості країн діють центри трьох типів: академічні, пропаганди та контрактні. У
Німеччині та Іспанії є кілька партійних дослідницьких центрів. У таких країнах, як Німеччина,
Австрія та Швеція, як правило, доволі велика кількість наукових і контрактних дослідницьких
аналітичних центрів і порівняно невелика кількість центрів пропаганди. У Великобританії та США
присутня велика кількість центрів пропаганди 1 . Цей факт показує істотну відмінність між англоамериканськими мозковими центрами та центрами у континентальній Європі.
Академічні дослідницькі центри створені в Європі близько 35 років тому, контрактні
дослідницькі організації – близько 30 років тому, центри пропаганди – близько 23 років тому. Ці
цифри вказують на тенденції, які будуть аналогічними ситуації у США на початку 1950-х років 2 .
Найбільш поширені причини створення аналітичних структур в Європейському союзі:
 допомога у підготовці країни до вступу до Європейського союзу;
 ініціативи урядів щодо підвищення аналізу рівня впливу політики Європейського
союзу на ситуацію всередині країни;
 забезпечення аналізу громадської думки всередині країн Європейського союзу;
 вивчення конкретної галузі європейської політики (наприклад екологічної чи
соціальної);
 підвищення якості дискусії щодо європейської політики;
 створення громадської платформи, де експерти та дослідники висловлюють своє
бачення розвитку Європейського союзу;
 надання підтримки європейській інтеграції (значно рідше – для зворотних процесів);
 сприяння економічним реформам у Європейському союзі 3 .
Багато неурядових центрів інтелектуального забезпечення політичного процесу було створено
напередодні приєднання певної країни до Європейського союзу або для вивчення розвитку країни в
рамках ЄС, а також для оцінки впливу політики Європейського союзу на цю країну. Це пояснюється
тим, що більшість національних аналітичних структур шукають внутрішні фактори для діяльності, у
зв’язку з цим вони аналізуються як центри досліджень політики Європейського союзу з внутрішньої
перспективою 4 .
Зростання спостерігалося у 1980-х роках: центри, що створені у цей період, можна поділити
на три типи:
1. Нові інститути, головною сферою діяльності яких є дослідження можливостей розширення
компетенції Європейського союзу. Наприклад CEPR, створений у 1983 р., досліджував розширення
повноважень у галузі економічної політики; ІПЕЕ, створений у 1980 році, досліджував розширення
повноважень у сфері екологічної політики; головною сферою досліджень OSE, створеного у 1984
році, була соціальна політика 5 .
2. Аналітичні центри, які прагнуть приєднатися до зростаючої кількості груп інтересів,
наявних у Брюсселі. Прикладом може служити CEPS, створений у 1980 році 6 .
3. Інститути, пов’язані зі вступом країни до Європейського союзу. Наприклад, EKEME,
створений у 1980 році в Греції; Інститут європейських досліджень, створений у 1989 році у
Фінляндії.
Такий раптовий зріст трансформувався у так званий «вибух» у 1990 році. Причиною цьому
служили 3 фактори:
1. Перехід до демократії у Східній Європі на початку 1990-х років створив зовсім нові
політичні умови, які дозволили неурядовим інститутам інтелектуального забезпечення політичного
1

McGann, G.J. (2012). The global «Go-To Think Tanks» 2011. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania,
32-38.
2
Philippa, J. (1999). Sherrington Influencing the European Agenda: Think Tanks and the European Union.
Washington D.C., Global Society, 14(2), 180.
3
Stone, D., Ronit, K., Schneider, V. (2000). The Policy Roles of Private Research Institutes in Global Politics’
Private Organisations, Governance and Global Politics. London, Routledge, 188.
4
Stone, D. (1996). Capturing the Political Imagination: Think Tanks and the Policy Process. London: Frank
Cass&Co. Ltd.
5
Nichelson, S. (2008-2009). EU Think Tanks in Brussels. Policy-Making Roles, Functions and Influence.
Katholike Universiteit Leuven, academic year, 5-6.
6
Day, A. (1993). Think Tanks: An International Directory. Addison-Wesley Longman Limited, 122.
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процесу функціонувати, не побоюючись перешкод з боку держави 1 .
2. Приєднання у 1995 році Швеції, Австрії та Фінляндії до Європейського союзу. Це надало
новий стимул для розвитку неурядових аналітичних центрів у цих державах. Центри у цих країнах
змогли вивчити та пояснити проблеми приєднання інших країн до Європейського співтовариства.
Прикладом може служити Австрійський інститут з політики у галузі європейської безпеки,
створений у 1996 році, а також SIEPS у Швеції, створений у 2002 році.
3. Значне зростання могутності та компетенції Європейського союзу. Значну роль у цьому
процесі відіграли Єдиний європейський акт (1986), Маастрихтська угода (1992), Амстердамська
угода (1997). Саме після цих угод аналітичні центри поряд з політичними елітами та групами
інтересів стають більш зацікавленими у Європейському союзі. Цю тезу можна підтвердити на
прикладі Франції, де з початку 1990-х років було створено п’ять аналітичних центрів, орієнтованих
на вивчення Європейського союзу 2 . Також значне зростання спостерігалося у Німеччині,
Великобританії та Бельгії 3 .
Пріоритети діяльності аналітичних структур, котрі функціонують в Європейському союзі,
можна розставити таким чином:
 Сприяння ефективній розробці політики розповсюдження, практичного застосування
наукових досліджень, рішень, заснованих на глибинних знаннях, просування раціональності
у політиці 4 . Прикладом може служити CEPS, який протягом багатьох років пропонує
конструктивні рішення проблем, що стоять перед Європейським співтовариством.
 Підвищення рівня обізнаності та участі громадян у політиці. Тобто інформування
громадськості, сприяння кращому розумінню проведених реформ, підвищення якості
дискусії, сприяння участі громадськості у політичному процесі. Прикладом може служити
IFRI у Парижі, який прагне структурувати дискусію з міжнародних проблем та сприяє
розвиткові свідомого та відповідального суспільства 5 .
 Надання допомоги політикам в їхній роботі, як правило, через контакти з вченими.
Також надання платформи для обговорення проблем у політичному просторі. Важливим є
навчання політиків. У Німеччині функціонує доволі велика кількість таких інститутів.
Основна місія Stiftungen полягає у тому, щоб опікуватися «politische Bildungsarbeit», тобто
широким спектром політичної підготовки 6 .
 Сприяння вирішенню проблем суспільства шляхом розробки аналітичної діяльності у
таких напрямках, як безпека світу, запобігання конфліктам та економічним кризам, розвиток
соціальної справедливості. Прикладом таких інститутів є Стокгольмський міжнародний
інститут проблем світу, Австрійський науково-дослідний інститут, метою якого є розробка
концепції екологічного простору.
 Підтримка інтеграції країн Європейської союзу.
Наведені місії не дають підстав обмежувати напрямок діяльності, вони відображають амбіції
центрів. Надані категорії носять суб’єктивний характер, при цьому охоплюючи більшість
неурядових аналітичних центрів. Також варто зазначити, що деякі неурядові аналітичні центри
заявляють більше одної місії 7 .
1

Зайцев, Д.Г. (2009). Аналитические центры как субъекты политического процесса: дис. на соискание
ученой степени кандидата политических наук: 23.00.02 «Политические институты,
этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологи». Москва,
123.
2
Missiroli, A., Ioannides, I. (2012). European Think Tanks and the EU. Berlaymont paper, Issue 2. BEPA:
September, 8-9.
3
Nichelson, S. (2008-2009). EU Think Tanks in Brussels. Policy-Making Roles, Functions and Influence.
Katholike Universiteit Leuven, academic year, 10–12.
4
Philippa, J. (1999). Sherrington Influencing the European Agenda: Think Tanks and the European Union.
Washington D.C., Global Society, 14(2), 189.
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Nichelson, S. (2008-2009). EU Think Tanks in Brussels. Policy-Making Roles, Functions and Influence.
Katholike Universiteit Leuven, academic year.
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У ході розвитку Європейського союзу також розвивалися та трансформувалися неурядові
центри інтелектуального забезпечення політичного процесу. Для Європейського союзу з 15
державами-членами більшою мірою притаманне функціонування пропагандистських аналітичних
структур, на відміну від країн, які нещодавно приєдналися до Європейського союзу. Як правило, у
ЄС-15 метою дослідницької діяльності виступала підтримка прийняття рішень з конкретної
проблеми шляхом посиленої пропаганди. Аналітичні центри у державах – членах Європейського
союзу у Центральній та Східній Європі схильні приділяти більшу увагу наданню інформації та
допомоги.
Прикладом представлених тенденцій, з одного боку, може виступати Інститут з вивчення
міжнародної політики в Італії, центр громадської політики Providus у Латвії – та Інститут
громадських справ у Польщі – з іншого.
У той же час розвинені неурядові аналітичні центри демонструють схильність до надання
підтримки центрам у нових державах-членах, які стикаються з численними проблемами в
європейській інтеграції.
Важливим є той факт, що близько 54 % досліджених неурядових наукових організацій у своїй
діяльності віддають перевагу міждисциплінарному підходу. У той же час 46% аналітичних центрів у
Європі можна вважати спеціалізованими аналітичними центрами, оскільки вони віддають перевагу
розробці однієї, глобальної теми 1 .
Європейські аналітичні центри у своїх дослідженнях приділяють велику увагу таким сферам,
як зовнішня політика, безпека та оборона, і законодавча діяльність органів Європейського союзу.
Деякі дослідники зазначають, що ці сфери досліджень свідчать про те, що європейські аналітичні
центри виходять за рамки простого аналізу політики та прагнуть забезпечити довгострокові
варіанти політики для майбутніх об’єднань 2 .
Важливим є той факт, що географічне розташування впливає на пріоритети у дослідженнях
неурядових інститутів інтелектуального забезпечення політичного процесу. Як зазначалося раніше,
у центрів Європейського союзу найбільший інтерес викликає розвиток та розширення ЄС.
Неурядові аналітичні центри Франції, Великобританії та Голландії велику увагу приділяють
трансатлантичним відносинам. Неурядові інститути інтелектуального забезпечення політичного
процесу у країнах Балтії та Польщі займаються дослідженнями, пов’язаними з відносинами на
пострадянському просторі. Середземне море є ключовою областю досліджень в Іспанії, Португалії,
Італії, Греції та на Кіпрі. Також центри Іспанії та Португалії займаються дослідженнями у галузі
взаємодії з країнами Латинської Америки. У той же час проблема Близького Сходу є ключовою
темою для більшості дослідницьких центрів, які спеціалізуються на проблемах безпеки 3 .
Центри інтелектуального забезпечення політичного процесу відіграють важливу роль у
розробці державної політики, у процесі прийняття рішень, а також у наданні дипломатичної
підтримки членам Європейського союзу. Разом з тим варто зазначити, що європейські неурядові
інститути інтелектуального забезпечення політичного процесу не вивчалися саме як політичні
актори держав – членів Європейського союзу.
Європейські неурядові організації нараховують близько 3000 співробітників, які працюють
над інтелектуальною складовою політики Європейського союзу. Слід визнати, що найбільш
розвинені аналітичні структури є у Німеччині, в Австрії, у Польщі та Великобританії. Значно
відстають у розвитку інститути, що знаходяться у Франції та в Італії 4 .
Галузі дослідження в європейських інститутах інтелектуального забезпечення політичного
процесу доволі широкі. Переважає дослідження інституційних питань, пов’язаних безпосередньо з
політичним полем. Методологія роботи європейських аналітичних структур, як правило, заснована
на англо-американській практиці.
В цілому, можна зробити висновок, що європейські інститути інтелектуального забезпечення
політичного процесу ще не знайшли своє місце в європейській політиці. Експерти зазначають, що
вони мають обмежений вплив на політику та громадську думку.
1

McGann, G.J. (2009). The global «Go-To Think Tanks» 2008. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania.
Philippa, J. (1999). Sherrington Influencing the European Agenda: Think Tanks and the European Union.
Washington D.C., Global Society, 14(2), 186.
3
Juliette, E., Boucher, S. (1999). Think Tanks in Central and Eastern Europe. Freedom House, 14–27.
4
Missiroli, A., Ioannides, I. (2012). European Think Tanks and the EU. Berlaymont paper, Issue 2. BEPA:
September, 8-9.
2
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ГЕНЕЗА СУЧАСНОГО СТАНУ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
УКРАЇНИ
The article analyzes the development of scientific researches presented by works of Ukrainian
and foreign scholars not only in the fields of law but also in philosophy, sociology and pedagogy,
which in the context of the formation of information society in Ukraine, highlighting the
important aspects of information support of higher educational institution.
Information support of higher educational institution is especially important in the current
context of the establishment of the main principles of the information society, building
fundamental legal positions for higher education reform, Ukraine's accession to the European
and global educational space.
The interrelation between higher education and the building of information Ukrainian society
has been analyzed. It also has been indicated the unexplored phenomena of objective reality
manifested in higher education. All these phenomena require detailed study and legal
confirmation.
Key words: higher educational institution, information support, information society, higher
education reform.
На сьогодні без використання інформаційних технологій неможливо існування ні галузей
виробництва ні сфери послуг, розвиток інформаційних технологій є найбільш ефективним шляхом
забезпечення зростання економіки та благополуччя населення. Розвиток інформаційного суспільства
веде до низки трансформацій у суспільному житті, в процесах підготовки та прийняття рішень, в
змісті та формах освіти, в структурі бізнесу та праці, в уявленнях про національну та особисту
безпеку. Нових форм набувають критерії розвиненості та конкурентоспроможності країн 1 . В умовах
будівництва інформаційного суспільства інформаційне забезпечення вищих навчальних закладів є
одним із визначальних чинників ефективного розвитку держави. Розвиток інформаційнотелекомунікаційних технологій змушує переглянути своє ставлення до ролі інформації в суспільстві
та ролі інформаційної складової в українській вищій освіті. У сучасному ВНЗ інформація стає
однією з обов'язкових складових управлінських процесів, оскільки її виробництво, передача і
споживання складає свого роду «фундамент» ефективного функціонування всіх сфер життя
університету. Від правильності формування та адекватності використання інформаційних потоків
багато в чому залежить результат діяльності будь-якого сучасного соціального інституту і особливо
– системи освіти 2 . Особливістю функціонування ВНЗ є наявність різних по змісту і об’єму
інформаційних потоків, а також великої кількості користувачів, різні групи яких мають різні
інформаційні потреби та обмежені права доступу до інформації.
Для усвідомлення ролі і значення інформаційного забезпечення вищих навчальних закладів в
розвиткові інформаційного суспільства звернемося до праць відомих теоретиків таких як Р. Абдеєв,
М. Кастельс, Г. Клівленд, У. Масуда, А. Тофлер.

1

Полумієнко, С.К., Рибаков, Л.О. (2012). Про деякі питання державної політики розвитку
інформаційного суспільства. Київ. Міжнародний науковий конгрес «Інформаційне суспільство в
Україні», 42-48.
2
Мащенко, Н.Є. (2010). Інформаційний потенціал ВНЗ у складі інформаційного суспільства.
Національна бібліотека ім. Вернадського. <http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vetp/2010_29/
10mneiih.pdf> (2013, травень,14).
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Теоретичний образ інформаційного суспільства якнайповніше представлений у наукових
виданнях засновника японського Інституту інформаційного суспільства Йошида Масуди 1 .
Формування інформаційного суспільства Масуда пов’язує з комп’ютеризацією суспільства. Він
виділяє чотири етапи комп’ютеризації: 1) науки, 2) менеджменту, 3) суспільства (система освіти,
медицини, соціального забезпечення і т.д.), 4) на рівні індивідуальності 2 . Коли Масуда розглядає
можливі варіанти реалізації ідеї інформаційного суспільства, то вказує, що якщо комп’ютери
використовуватимуться невірно, тобто виключно для автоматизації виробництва, загального
контролю і спостереження за суспільством, то ми прийдемо, до диктатури «автоматизованої
держави». «Проте я вірю, – зазначає Масуда, – що нам вдасться уникнути цього катастрофічного
курсу на «автоматизовану державу» і що нашим вибором стане все ж таки шлях до комп’ютопії. Під
комп’ютопією Масуда має на увазі високоосвічене суспільство, що базується на гуманістично
орієнтованому застосуванні інформаційних технологій і досягнень фундаментальної науки. Ми не
маємо права і не повинні використовувати комп’ютер і фундаментальну науку для руйнування
духовного життя людини і людства. Майбутнє інформаційного суспільства він пов’язує з глибокою і
системною трансформацією сучасного суспільства на принципах гуманізму; результатом цих
трансформацій повинне стати формування високоорганізованого гуманного суспільства, тобто
суспільства, що підтримує людську гідність усіх його членів 3 .
Елвін Тофлер говорить про постіндустріальне суспільство, риси якого можна спостерігати у
розвинутих країнах, починаючи з середини 50-х рр. ХХ ст. Для характеристики цього суспільства
Тофлер підбирає термін інформаційне суспільство, що передбачає демасифікацію, різноманітність,
виробництво продукції базованої на знаннях, і прискорення змін 4 . В цьому постіндустріальному
суспільстві існує різноманітність стилів життя (субкультури); адгократії (гнучкі, поліморфні
об'єднання), що швидко пристосовуються до змін. Інформація може замінити собою більшість
матеріальних ресурсів, і стає основним матеріалом для працівників (когнітаріїв замість
пролетаріїв) 5 .
В книзі російського кібернетика, винахідника, фахівця з теорії пізнання і філософії
інформаційного суспільства Р. Ф. Абдеева «Філософія інформаційної цивілізації» серед 8 основних
рис «інформаційної цивілізації» виокремлено такі:
1.підвищення ефективності праці призводить до скорочення числа зайнятих в промисловому
виробництві й сільському господарстві;
2.інтенсифікація інформаційного забезпечення виробництва призводить до зниження потреб у
традиційних видах сировини, що сприяє вирішенню екологічних проблем і виводить інформацію на
роль основного ресурсу («знання» дійсно стають «силою»);
3.удосконалення системи освіти й охорони здоров’я на основі зміни пріоритетів
фінансування 6 .
Інший відомий фахівець, Мануель Кастельс робить фундаментальний висновок: розвиток
інформаційно-технологічної революції сприяє формуванню інноваційного середовища де відкриття
і їх практична реалізація взаємодіють і досліджуються в безкінечному процесі спроб, помилок і
навчання на практиці. Це середовище просторової концентрації дослідницьких центрів, інститутів
вищої освіти, передових технологічних компаній, мережі допоміжних поставщиків товарів і послуг і
підприємницьких мереж для фінансування цих проектів 7 .
Отже, науковці розвиток інформаційного суспільства безпосередньо пов'язують із розвитком
вищої освіти, комп’ютеризацією всіх сфер життя, пошуком нових підходів до навчання.
Основні положення формування засад інформаційного суспільства в Україні знайшли
відображення у національній правовій системі такого соціального явища як інформатизація. Як
1

Masuda, Y. (1983). Information Society as Postindustrial Society. Washington: World Future Society.
Masuda, Y.(1983). Information Society as Postindustrial Society. Washington: World Future Society, 36-39.
3
Masuda, Y.(1983). Information Society as Postindustrial Society. Washington: World Future Society, 153.
4
Тофлер, Э.(1999). Третья волна. Москва: АСТ.
5
Тофлер, Э. (2001). Раса, власть и культура. Кому принадлежит будуще. Библиотека Гумеркультурология. <http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Toffler/_KomyPrin.php>(2015, січень,
14).
6
Абдеев, Р.Ф. (1994). Философия информационной цивилизации: Диалектика прогрессивной линии
развития как гуманная общечеловеческая философия для ХХІ в. Москва: ВЛАДОС.
7
Castells, Manuel. (1996). The information Age: Economy, Society end Culture,1. Oxford: Bleckwell.
2
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показує досвід інших країн, інформатизація сприяє забезпеченню національних інтересів,
поліпшенню керованості економікою, розвитку наукомістких виробництв та високих технологій,
зростанню продуктивності праці, вдосконаленню соціально-економічних відносин, збагаченню
духовного життя та подальшій демократизації суспільства 1 .
Процес інформатизації слід розглядати як складний соціально-історичний процес переходу до
нової стадії цивілізації, пов'язаний не стільки з якісним оновленням техніко-технологічної бази,
появою систем штучного інтелекту, експоненціальним зростанням обсягів знань і інформації,
скільки із змінами в змісті і характері соціальної діяльності, змінами соціальної структури
суспільства, становленням інформаційної культури, а найголовніше – із формуванням нового
мислення, нового розуміння розуму. Як зазначає В. М. Брижко, в умовах інформаційної революції,
що відбулася в світі в останні десятиліття, однією з ключових особливостей світового соціальноекономічного прогресу є зростання значущості інформації в суспільних відносинах. Широке
впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій і систем, удосконалення техніко-технікотехнологічних засобів збирання, обробки, зберігання використання та поширення даних призвели до
стрімкого розвитку інформаційних відносин, розбудови інформаційного суспільства та формування
світового інформаційного простору 2 .
Як зазначають B.C. Цимбалюк, В.Д. Гавловський, В.В. Гриценко інформатиза́ція —
сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних,
науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення
інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання
інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі
застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки 3 .
Є всі підстави погодитися з точкою зору українських дослідників О. О. Дольської та
І. М. Харченка, що інформатизацію суспільства слід розуміти
як соціотехнічний процес 4 .
Результатом інформатизації в перспективі повинне стати «інформаційне суспільство», де головним
об’єктом управління стають не матеріальні об’єкти, а символи, ідеї, образи, інтелект, знання, тобто
згідно відомій тезі світового класика інформатизації соціолога Й. Масуди, виробництво
інформаційного продукту стає рушійною силою освіти і розвитку суспільства.
Інформатизація виявилась однією з найістотніших закономірностей прогресу, основою
відкриття перед цивілізацією
нових обріїв виживання і глобального розвитку. Процес
інформатизації покликаний усунути суперечності, що набувають трагічної форми, між буттям
людства, що стихійно розвивається, і свідомістю, що надто відстає.
Як справедливо зазначає С. А. Антоненко, на сьогодні майже кожна з країн світу, яка свідомо
використовує інформаційно-комунікаційні технології на державному рівні та прагне побудувати
орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне
суспільство, в якому кожен би міг створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них
вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, має свою діючу динамічну відлагоджену
модель єдиної державної системи правової інформації, основоположні концептуальні підходи та ідеї
якої апробовані суспільством у часі та закріплені законодавством 5 .
Як вірно зазначає О. П. Дзьбань, інформатизація процес закономірний і глобальний, який вже
об’єктивно розвивається в світі і активно сприяє глобалізації інших процесів, зокрема глобалізації
науки і освіти 6 .
1

Швець, М.Я., Калюжний, Р.А. (2007). Інформаційна культура. Ірпінь, Національний університет ДПС
України, 97.
2
Брижко, В.М. (2012). Філософія права: юридична онтологія у сфері інформаційного права. Київ:
Інформація і право, 3(6), 17.
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.Цимбалюк, В.C., Гавловський В.Д., Гриценко, В.В. (2004). Основи інформаційного права України.
Київ: Знання, 56-57.
4
Дольська, О.О., Харченко, І.М. (2010). Трансформаційні процеси в освіті: до визначення
методологічних основ інформатизації суспільства. Київ, Гілея: науковий вісник. Збірник наукових
праць: ВІР УАН, 41 (11), 382.
5
Антоненко, С.А. (2012). До питання розроблення концепції та програми правової інформатизації
України. Київ, Інформація і право, 2(5), 69.
6
Дзьбань, О.П. (2013). Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади.
Харків: Майдан, 40.
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При дослідженні інформаційної культури колектив провідних вчених в галузі інформаційного
права, серед яких В. С. Цимбалюк, Ю. В. Яцишин, В. М. Брижко, Р. А. Калюжний та інші вказують
на важливість інформатизації освіти як одного з провідних аспектів інформатизації у нашій країні 1 .
На їх думку, інформатизація освіти – спрямовується на формування та розвиток інтелектуального
потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, упровадження комп’ютерних
методів навчання та тестування, що дасть можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні
з урахуванням світових вимог. Серед них – індивідуалізація навчання, організація систематичного
контролю знань, можливість ураховувати психофізіологічні особливості кожної дитини тощо.
Результатами інформатизації освіти повинні бути:
–
розвиток інформаційної культури людини (комп’ютерної освіченості);
–
розвиток змісту, методів і засобів навчання до рівня світових стандартів;
–
скорочення терміну та підвищення якості навчання і тренування на всіх рівнях
підготовки кадрів;
–
інтеграція навчальної, дослідницької та виробничої діяльності;
–
удосконалення управління освітою;
–
кадрове забезпечення всіх напрямів інформатизації України шляхом спеціалізації та
інтенсифікації підготовки відповідних фахівців 2 .
Організація державних і приватних центрів масового навчання населення нових
спеціальностей з урахуванням вимог міжнародних стандартів для кадрового забезпечення всіх
напрямів інформатизації як за рахунок інтенсифікації підготовки відповідних фахівців, так і
створення навчального середовища на їх комп’ютеризованих робочих місцях; розвиток системи
індивідуального безперервного навчання на основі автоматизованих навчальних курсів та систем,
інтелектуальних комп’ютерних і дистанційних технологій навчання 3 .
Першим етапом наукових досліджень інформаційного забезпечення діяльності вищих
навчальних закладів можна вважати дослідження проблем інформатизації правоосвітньої
діяльності 4 . Одним з перших фундаментальних вітчизняних досліджень у цій сфері стала праця
колективу вчених «Правова інформатика», де розділ 8 присвячений системній інформатизації
правоосвітньої діяльності в Україні 5 .
Процес отримання вищої освіти, якість та практична її значущість мають системоутворююче,
виключне значення для розвитку країни. Діяльність висококваліфікованих освічених фахівців, що
якісно працюють в інформаційному полі, на сьогодні є визначальним фактором не тільки
конкурентоспроможної економіки але й системи державної безпеки.
В свій час Аристотель підкреслював, що знання повинне бути самостійною цінністю і не може
бути знижене до рівня професійної діяльності, прагматично орієнтованої. Залишаючи рабам
професійну майстерність, освіченість (пайдейю) він вважав правом вільної людини 6 .
Інформація робить народи людством, цивілізацією 7 . Як вказує В. С. Грехнєв для того, щоб
вільно орієнтуватися в широкому інформаційному просторі, необхідно мати стійкий інтерес до тієї
чи іншої інформації ще до початку її народження. Він визначається широтою знань і глибинним
розумінням процесів, які ці знання відображають, тобто достатньо вираженим ступенем
інтелектуальності 8 . В такій ситуації якісного знання недостатньо, вимагається вміння вирішувати
творчі завдання в умовах технологій, що швидко змінюються і нестабільних умов праці, пропускати
1

Швець, М.Я., Калюжний, Р.А. (2007). Інформаційна культура. Ірпінь, Національний університет ДПС
України, 97.
2
Швець, М.Я., Калюжний, Р.А. (2007). Інформаційна культура. Ірпінь, Національний університет ДПС
України, 102.
3
Швець, М.Я., Калюжний, Р.А. (2007). Інформаційна культура. Ірпінь, Національний університет ДПС
України, 103.
4
Горьовий, Л.Є., Швець, М.Я., Севастьянов, В.Ф. (1999). Інформатизація законотворчої нормотворчої,
правозастосовної та правоосвітньої діяльності. Київ: Парламентське видавництво.
5
Швець, М., Брижко, В., Задорожня, Л., Цимбалюк, В. (2004). Правова інформатика. Київ:
Парламентське видавництвоо, 1, 353.
6
Аристотель (1983). Сочинения. Москва: Издательство Мысль, 4.
7
Дзьбань, О.П. (2013). Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади.
Харків: Майдан, 37.
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Грехнев, В.С. (2005). Информационное общество и образование. Москва. Вестник Московского
университета. Серия 7.Философия, 6, 90.
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через себе нову інформацію, розуміти її значимість. Знання в інформаційному суспільстві швидко
старіють як фізично так і морально. Тому виникла потреба в навичці відбору, класифікації і
постійній верифікації інформаційних потоків, що потребує довготривалої і напруженої самостійної
роботи. В рамках поточного використання технічних новинок в навчанні, навпаки, сформувалась
установка на полегшені способи здобуття знань, зводячи нанівець інтелектуальну творчу роботу з
ними. Все це в сукупності сформувало проблему додаткової освіти для заповнення навички творчої
діяльності, яка забезпечує постійну активізацію запитів пізнання і потреб особистості. У світлі
вищезазначеного, виокремлення навички вчитися, стимулювати прагнення осіб, які навчаються до
оволодіння знаннями – завдання відкритої освіти, яке найбільш відповідає вимогам сучасного
інформаційного суспільства. З позицій установок інформаційного суспільства новий зміст набуває
як індивідуальні, так і суспільні їхні типи. Відносно до кожної окремої людини в освіті і вихованні
все більше значення надається формуванню таких якостей особистості як самостійність,
ініціативність , впевненість в своїх діях, здатність швидко перебудуватися в критичних умовах
виробничої діяльності, вільно орієнтуватися в потоці спеціальної технічної інформації 1 .
Для використання інформації як пріоритетного ресурсу розвитку суспільства необхідне
підвищення інтелектуального рівня перш за все окремої людини. Інформація може бути ресурсом
тільки для людини, яка досягла певного рівня інтелектуального розвитку, яка може використовувати
інформацію саме як ресурс, інакше інформація стає інформаційним шумом, який тільки збільшує
ентропію даної системи, тобто суспільства. Тому інтелектуалізація суспільства пов’язана перш за
все саме з розвитком освіти, підвищенням якості підготовки фахівців, досягненням високого рівня
розвитку інформаційної культури. Розвиток процесу інформатизації суспільства і подальше
становлення інформаційного суспільства приводить до необхідності постійно вчитися, підвищувати
кваліфікацію, а іноді і перекваліфіковуватися. Таким чином процес освіти стає безперервним
протягом всього життя людини. У зв’язку з цим, особливої важливості набуває віртуалізація освіти,
яка виявляється в створенні систем дистанційного навчання, систем відкритої освіти, що дають
можливість формувати індивідуальні програми для навчання.
Інформаційні технології сьогодні є найбільш сучасною формою знань у суспільному
виробництві 2 . О. С. Чкубашевська в праці «Філософія інноваційного розвитку освіти в умовах
становлення інформаційного суспільства в Україні» вказує, що сучасна інформаційна дійсність
ставить людину перед фактом розумного поєднання інтелектуальної, дослідно-експериментальної та
евристично-практичної форм діяльності, що потребує певної гнучкості в реагуванні на виклики
часу, змушує безперервно удосконалювати професійний багаж навиків, освоювати суміжні чи
цілком інші спеціальності, розвивати сприйняття новацій, швидке інтелектуальне вдосконалення.
Можливість швидкого отримання найрізноманітнішої інформації сприяє розширенню вибору дій
людини і відповідно, можливості ефективного здійснення різних видів діяльності. Як вказує
Б. Б. Жаксыбаева в праці «Відкрита освіта як нова модель інформатизації суспільства», у змісті
нової моделі освіти відззеркалюється соціальне замовлення нового інформаційного суспільства.
Інформація стає головним ресурсом розвитку останнього. У свою чергу, і саме інформаційне
суспільство створюється, поряд з іншим, і освітою, оскільки освіта підтримує сам спосіб
отримання, обробки і розподілу інформації у суспільстві 3 . «Адже тільки освічена людина –знаюча,
уміючи, зацікавлена – буде прагнути до отримання нової інформації». Інформатизація освіти
розмежувала два полюси навчання – освіту і виховання, одночасно різко означивши стратегію
підготовки універсально підготовленого спеціаліста 4 .
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В праці Р. М. Шевчука «Правові та організаційні засади інформатизації навчального процесу у
вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України» вперше визначено поняття
навчального процесу у вищих навчальних закладах МВС України, як впорядкованої правовими та
іншими нормами системи суспільних процесів, спрямованих на створення умов для активного
використання засобів інформатизації суб’єктами освітньої діяльності з метою підвищення її
ефективності, розроблено визначення організаційно-правового механізму інформатизації
навчального процесу у ВНЗ МВС України як певної системи юридичних засобів та організаційних
заходів результативного впливу на суспільні відносини щодо впровадження засобів інформатизації 1 .
Наступним етапом після дослідження інформатизації освіти в розрізі інформатизації всього
суспільства стало дослідження окремими вченими правових, філософських, педагогічних аспектів
розвитку вищої освіти.
Так, Астахов В.В. 2 , Деревянко Б.В. 3 , проводили компаративістські дослідження освітнього
законодавства України, Німеччини, Франції, Молдови, КНР, Японії та ін., аналізували пріоритети
розвитку інноваційної діяльності вищих навчальних закладів.
Бєляєв Ю. 4 , Кондіус І.С. 5 , Співаковський О. В., Федорова Я. Б., Глущенко О. О., Кудас Н. А. 6
Тихонов А. Н., Тіхомірова Н. В. 7 , Філіппов В.М., Агранович Б. Л., Аржанова И. В. 8 досліджували
вітчизняні і зарубіжні інформаційні системи управління ВНЗ. При аналізі цих праць автором
виявлено деякі закономірності розвитку вітчизняних управлінських систем та зроблені висновки про
можливість подальшого вдосконалення інформаційної складової управлінських процесів вищих
навчальних закладів.
Голінка І.В. в дослідженні «Місце інформаційно-комунікаційних технологій і стандартизації в
формуванні економіки знань та інформаційного суспільства» вказує, що в недалекому минулому
конкурентоспроможність країни переважно визначалась порівняльними національними перевагами
(дешева робоча сила, багаті природні ресурси, сприятливі географічні, кліматичні умови, добра
інфраструктура), але з розвитком суспільства суттєву вагу мають конкурентні переваги, що
базуються на науково-технічних досягненнях, розвитку людського інтелекту, інноваціях тощо. Це
найбільш явні ознаки переходу від економіки, що базується на використанні природних ресурсів, до
економіки, заснованої на знаннях 9 .
Варто зауважити, що останнім часом все частіше науковці досліджують передумови
створення «суспільства знань», як наступного етапу розвитку цивілізації після інформаційного
суспільства 10 . Мова ведеться поки що тільки на рівні філософських засад з метою вибудовування
наукової концепції. Так, П. Ф. Дракер в своїй праці «Постекономічне суспільство», яка побачила
1
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університет внутрішніх справ.
2
Астахов, В.В., Астахова, К.В., Войно-Данчишина, О.Л. (2011). Освітнє право. Харків: Видавництво
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світ в 1993 році, підкреслює соціоутворююче значення знання, характеризує знання не просто як
силу, але як силу здатну створити нове суспільство 1 .
Алексеева И. Ю. вказує, що тема суспільства знань – перспективна тема дискусій, учасники
якої можуть виходити з різних уявлень про те, що є суспільство знань. Сенс обговорень не в
досягнення загальноприйнятого терміну, а в тому, щоб учасники їх вийшли за межі спеціалізованого
контексту, відкрили для себе нові грані предметів і явищ, що є сферою їх вивчення, а повертаючись
у звичний контекст, змінювали його, формулюючи нові питання і ставили нові дослідницькі
завдання 2 .
Світовий процес переходу до постіндустріального, інформаційного суспільства, а також
економічні, політичні і соціальні зміни, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність
прискорення реформування системи освіти. Насамперед це стосується задоволення освітніх потреб
громадян упродовж усього життя, забезпечення доступу до освітньої і професійної підготовки всіх,
хто має необхідні здібності та адекватну підготовку. Інтеграція освіти і науки в Європі у напрямі
створення суспільства знань – це комплексний процес, в якому університети відіграють провідну
роль. При цьому в університетах навчальний процес і проведення наукових досліджень традиційно
взаємоінтегровані та забезпечують єдність одержання, засвоєння, удосконалення та передачі знань.
Спосіб життя університетської спільноти не варто розглядати лише в контексті надання освітніх та
наукових послуг. Це модель відносин, що формує цілісну науково-освітню систему, яка є
підґрунтям економічного та суспільного розвитку незалежної, міцної, самостійної держави Вищий
навчальний заклад це простір генерування суспільної ідеології, соціокультурна система, функції
якої виходять за межі підготовкою людини до професійної діяльності 3 .
Отже, значний масив досліджень останніми роками присвячений знаходженню алгоритмів
ефективного навчання, формування в людини нового типу мислення, вміння працювати в
кіберпросторі, досліджувати і перетворювати дійсність, поєднувати навчання з практичною
діяльністю. Дослідники інформаційного суспільства вказують на особливу роль інформаційного
забезпечення в процесі здобуття освіти. Однак, створення цілісної системи інформаційного
забезпечення діяльності вищих навчальних закладів як необхідної передумови розвитку
інформаційного суспільства не було предметом дослідження вітчизняних вчених. Правове
закріплення окремих аспектів інформаційного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів є
фрагментарним та недосконалим, чітко не виписаний понятійно-категоріальний апарат, без якого
неможливо ведення конструктивного наукового діалогу. Крім того, спостерігається великий якісний
розрив в мережі вищих навчальних закладів України щодо впровадження
інформаційнокомунікаційних технологій, створення механізмів безперервної освіти. Всі вищевикладені автором
узагальнення та пропозиції відображають лише частину даної проблематики, однак виявляють її
актуальність як для науки інформаційного права так і для суміжних наук, а також доводять потребу
в створенні та правовому закріплені системи інформаційного забезпечення діяльності вищих
навчальних закладів як складової інформаційного розвитку української вищої освіти.
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МАТЕРІАЛЬНІ СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА:
ТЕОРЕТИЧНИЙ ПОГЛЯД
The article discusses the material elements of the budgetary law. We investigate scientific views
on the definition of the terms «budgetary system» and «budgetary mode». The problem of
politicization of budget rises.
By its nature budget norms and legal relations are subdivided into material (dealing with the
budget systems and budget structure) and procedural (dealing with budget process). Budget
activity is procedural activity, but it has not only procedural, but also material direction. In this
view one shouldn’t confuse or identify budget activity and budget legal relationships; the activity
is carried out within the field of legal relationships. Taking into account the above said, it’s
advisable to single out material and budget procedural activity.
Key words: budgetary law, budget system, budgetary mode.
Постановка проблеми. За своєю природою бюджетні норми та правовідносини можуть бути
матеріальними (стосуються бюджетної системи та бюджетного устрою) та процесуальними
(стосуються бюджетного процесу). Бюджетна діяльність – це процесуальна діяльність, проте вона
може мати не лише процесуальне, а й матеріальне спрямування. За такого бачення не слід плутати
чи ототожнювати бюджетну діяльність і бюджетні правовідносини, бо діяльність здійснюється в
межах правовідносин. З огляду на це, доцільно виокремлювати бюджетну матеріальну та бюджетну
процесуальну діяльність.
Стан дослідження. Проблеми матеріальних складових бюджетного права розглядають ученіекономісти та юристи, наприклад Л. К. Воронова, М. В. Карасьова, О. П. Кириленко, Ю. О. Крохіна,
О. А. Музика-Стефанчук,
О. П. Орлюк,
А. Д. Селюков,
Н. О. Тевельова,
Н. І. Хімічева,
В. Д. Чернадчук та ін.
Метою даної статі є висвітлення матеріальних складових бюджетного права, а саме
теоретичних поглядів на розуміння понять «бюджетний устрій» і «бюджетна система».
Виклад основного матеріалу.
Бюджетний устрій
Поняття «бюджетний устрій» у чинному законодавстві України не визначається. Хоча варто
згадати, що до прийняття Бюджетного кодексу України (далі – БК України) діяв Закон України
«Про бюджетну систему України» 1 , ст. 3 якого закріплювала, що бюджетний устрій – це
«організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв’язок між окремими
ланками бюджетної системи. Бюджетний устрій України визначається з урахуванням державного
устрою і адміністративно-територіального поділу». За цим Законом бюджетний устрій держави
ґрунтувався на принципах єдності, повноти, достовірності, гласності, наочності й самостійності всіх
бюджетів, що входять до бюджетної системи України.
У чинному українському законодавстві склалася ситуація, коли принципи бюджетного устрою
автоматично стали визначатися як принципи бюджетної системи, бо входять до переліку принципів,
на основі яких ґрунтується вже не устрій, а бюджетна система держави. Проте така автоматична
заміна устрою на систему не означає їх тотожність.
Отже, у БК України 2001 р. та 2010 р. поняття «бюджетний устрій» уже не визначається. З
цього приводу Л. В. Вакарюк зазначає, що «законодавці вирішили задовольнитися визначенням
бюджетної системи, але такий підхід, на наш погляд, значно послабив чинне бюджетне
1
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законодавство. Дійсно, бюджетний устрій тісно пов’язаний із бюджетною системою, але він значно
ширший за неї. Саме через категорію бюджетного устрою склалася уява про діючу, а не статичну
бюджетну систему, закріплювалися засади її регулювання, співвідношення між рівнями бюджетної
системи» 1 .
У сучасній українській фінансово-правовій науці прийнятним є положення про те, що
бюджетний устрій в державі визначається формою державного устрою та включає в себе
організацію бюджетної системи, принципи її побудови, повноваження законодавчих та виконавчих
органів державної влади, органів місцевого самоврядування 2 .
Досить лаконічно визначає бюджетний устрій В. В. Білик – це організація бюджетної системи
і принципи її побудови 3 . Варто підтримати В. В. Білика в тому, що «бюджетний устрій України
набуває особливого значення, оскільки є відображенням принципів побудови бюджетної системи,
показує її склад та правове положення бюджетів кожної ланки бюджетної системи. Тобто ніякого
ототожнення бюджетної системи з бюджетним устроєм не може бути» 4 .
На думку О. С. Дроздовської, поняття «бюджетний устрій» включає в себе види бюджетів,
взаємозв’язки між бюджетами, міжбюджетні взаємовідносини, їх принципи, правовий статус
бюджетів, який зумовлений правовим статусом адміністративно-територіальних одиниць. Також
названий автор визначає:
1) принципи взаємозв’язків між бюджетами: самостійність, автономність, фінансова
централізація чи децентралізація, відповідність бюджетного устрою державному та
адміністративно-територіальному устроям країни; 2) принципи формування бюджету: повнота,
збалансованість, транспарентність, єдність, уніфікація, реальність; 3) принципами міжбюджетних
взаємовідносин є: рівність бюджетних прав органів місцевого самоврядування, адекватність
бюджетних видатків повноваженням та сферам відповідальності органів публічної влади,
прозорість, субсидіарність 5 .
З-поміж російських учених панівним є таке розуміння бюджетного устрою, за якого він
становить собою внутрішню будову бюджету держави, що виражається в сукупності бюджетів, види
й принципи взаємозв’язків яких визначаються національно-державним та адміністративнотериторіальним устроєм країни 6 .
Учена Ю. О. Крохіна зазначає, що однією з основних умов ефективного здійснення бюджетної
діяльності є включення будь-якого певного бюджету в бюджетну систему з метою розподілу
доходних і видаткових джерел. Бюджетний устрій у федеративній державі набуває особливого
значення, оскільки є відображенням принципу федералізму в державному устрої, показує склад
бюджетної системи, основоположні начала її побудови, правове становище бюджету кожного рівня
бюджетної системи. Бюджетний устрій становить собою внутрішню сукупність бюджетів, види та
принципи взаємного зв'язку яких визначаються національно-державним і адміністративнотериторіальним устроєм країни. Бюджетний устрій обумовлено типом і формою держави 7 . Як
бачимо, у даному разі цитований автор прямо пов’язує бюджетну діяльність із бюджетною
системою та устроєм. Зазначимо, що така прив’язка у підручниках та монографіях з фінансового
права зустрічається вкрай рідко – переважна більшість обмежується викладенням окремо питань
системи та устрою, а бюджетна діяльність у кращому разі згадується у межах питань стосовно
публічної фінансової діяльності.
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Учені-економісти інколи помилково до бюджетного устрою включають і бюджетний процес 1 .
На цю обставину юристи неодноразово звертали свою увагу та критично висловлювалися з цього
приводу 2 .
Розглядаючи бюджетний устрій, Л. В. Вакарюк вказує на те, що деякі вчені ототожнюють
поняття бюджетного устрою з бюджетною системою 3 , посилаючись при цьому на економістів
О. Д. Василика та К. В. Павлюка, які вважають, що бюджетна система України – це сукупність
державного й місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного та
адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права 4 . На наш погляд, у
наведеному визначенні не відбувається ніякого ототожнення, а бюджетна система визначається так,
як це подається в БК України. Отже, незрозуміло, що спонукало Л. В. Вакарюк до висновку про
ототожнення понять.
Бюджетна система
Найчастіше систему розуміють як внутрішньоорганізовану єдність певних елементів.
Розглядаючи будь-яку систему, ми перш за все звертаємося до її елементів і структури. Учені
зазначають, що елементи та структура – це категорії, які характеризують предметну дійсність з
точки зору її розподілу й внутрішньої впорядкованості. Вони тісно пов’язані з такими важливими
філософськими категоріями, як зміст і форма, ціле й частина, якість і кількість, причина й наслідок,
взаємодія тощо. Відносна взаємозалежність і самостійність структури та елементів виявляється у:
1) відносній самостійності структури; 2) залежності структури та елементів; 3) відносній
самостійності елементів; 4) залежності елементів від структури 5 .
Фундаментальними властивостями системи є: організованість, цілісність, складність,
функціональна анізотропність, інерційність 6 . Інші вчені характеризують систему права за
допомогою таких рис: єдність, відмінність, взаємодія, здатність до поділу, об’єктивність,
узгодженість, матеріальна зумовленість 7 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 2 БК України бюджетна система України – це сукупність
державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин,
державного й адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права. Оскільки
Україна унітарна держава, ст. 5 БК України закріплена дворівнева бюджетна система України, яка
складається з державного бюджету та місцевих бюджетів. До місцевих бюджетів належать бюджет
Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування.
Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ,
міст (у тому числі районів у містах).
Розглядаючи склад бюджетної системи, В. Блажевич пише, що власне Конституцією України
закладено дворівневу бюджетну систему: державний бюджет і бюджети місцевого самоврядування
(місцеві бюджети), а обласні й районі бюджети утворюються лише як механізм реалізації деяких
конституційних положень (ч. 3 ст. 142, ч. 2 ст. 143 Конституції України) 8 .
За допомогою бюджетів, що складають бюджетну систему держави, остання «здійснює
розподіл і перерозподіл частини вартості валового внутрішнього продукту, створеного як на рівні
національної економіки, так і регіональному рівні за певний проміжок часу і таким чином змінює
структуру виробництва, впливає на результати діяльності суб’єктів господарювання, здійснює
соціальні перетворення» 9 .
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Розглядаючи бюджетну систему, Ю. О. Крохіна наголошує, що кожна з ланок бюджетної
системи характеризується не лише тим, що вона обслуговує розподіл і перерозподіл доходу певної
території, але також і тим, що при цьому використовують специфічні форми й методи акумуляції та
використання фондів грошових коштів. Кожній ланці бюджетної системи притаманні певні
властивості й функції, які не повторюються іншими субінститутами даної системи. Але кожна ланка
взаємодіє з іншими інститутами та може інтегруватися з ними, – це і є ознакою цілісності даної
системи 1 .
Саме бюджетна система посідає центральне місце у фінансовій системі держави. Виділяються
два типи бюджетних систем. Так, для федеративних країн (наприклад, США, Німеччина, Російська
Федерація, Канада, Швейцарія) характерною є трьохрівнева бюджетна система (федеральний
(центральний) бюджет, бюджети суб’єктів федерації (бюджети штатів, регіональні бюджети тощо),
місцеві бюджети); в унітарних країнах, зокрема в Україні, бюджетна система представлена двома
рівнями бюджетів (державний і місцеві бюджети). Хоча існують країни, місцеві бюджети яких
мають свої особливості. Наприклад, в Іспанії до місцевих бюджетів включаються також бюджети
сумісних підприємств (так званих торгівельних товариств), створених за участі держави 2 .
Учені-економісти розглядають бюджетну систему України за формою прояву (це державний
та місцеві бюджети, які побудовані з урахуванням державного та адміністративно-територіальних
устроїв і врегульовані нормами права) та за економічним змістом (це модель міжбюджетних
правовідносин, інструмент для забезпечення фінансових потреб держави та матеріального
добробуту населення). «Ці положення, що зазначені у Бюджетному кодексі України, полягають у
наступному: по-перше, мають концептуальне і практичне значення для забезпечення ефективності
бюджетного процесу та конкретизують його понятійний апарат (термінологію); по-друге, є
відображенням конституційних норм, які містяться у ст. 132-133 Конституції України, які
закріплюють основи територіального устрою України (ст. 132), систему адміністративнотериторіального устрою (ст. 133); по-третє, є підґрунтям для формування структурних складових
бюджетної системи» 3 . Виходячи з цього, про бюджетну діяльність слід згадувати при розгляді
економічної змістової характеристики бюджетної системи.
Досить цікаві положення щодо якостей чи характеристик сучасної бюджетної системи
держави викладає Н. О. Шевельова. Так, учена зазначає, що якості ієрархічності та централізації
бюджетної системи є певною мірою антиподами одне до іншого, оскільки централізація передбачає
наявність єдиного центру управління системою, а ієрархічність вказує на існування певного
управляючого впливу. Якість централізації характеризує сутність управляючого впливу –
формується в одному центрі та є обов’язковою для всіх бюджетів, підкріплена єдиними заходами
примусу. Ієрархічність забезпечує доведення управляючого впливу до кожного елементу бюджетної
системи та контроль за його виконанням 4 . Формами прояву централізації на сучасному етапі є:
встановлення одноманітних правил бюджетного процесу; здійснення операцій із коштами всіх
бюджетів через рахунки органів казначейства; вжиття заходів примусу до публічних суб’єктів щодо
вилучення та відновлення бюджетних коштів 5 .
Висновки. Сучасна бюджетна діяльність здійснюється в межах бюджетних правовідносин та
фінансової чи бюджетної політики, важливим інструментом якої є саме бюджетна система та
бюджетний устрій (вони є матеріальними складовими бюджетного права). На політизацію публічної
фінансової діяльності ми звертали увагу і раніше. Проте ще раз наголосимо, що саме бюджетна та
податкова сфери найбільш піддані політичному впливу, від чого знижується рівень достатності
публічних фінансів для покриття (фінансування) публічних потреб. Водночас бюджетна система та
бюджетний устрій держави також можуть бути політизовані, проте на стадії законодавчого
визначення того, що вони собою становлять.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ
ЗАСАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У СФЕРІ ОСВІТИ ТА НАУКИ
The article investigates the main directions for improvement of organizational‐legal bases for
scientific and methodical support in the field of education and science of Ukraine. The study
analyzed current condition of scientific and methodical support in the field of education and
science of Ukraine; the definition of the concept "scientific and methodical support in education
and science" was formulated. The necessity to transform the concept of "methodical work" to
the concept of "scientific and methodical support" was grounded in the paper; the main
directions for improvement of organizational‐legal bases for scientific and methodical support in
the field of education and science were proposed by the author. The National Agency for Quality
Assurance in Education and the relevant committee of the Ministry of Education and Science of
Ukraine have consolidating function and the role of the communicators between structural
elements of the education system on issues concerning scientific and methodical support.
Key words: education, science, scientific and methodical support, methodical work.
Актуальність теми. Актуальність дослідження проблеми вдосконалення організаційноправових засад науково-методичного забезпечення у сфері освіти та науки України зумовлено
необхідністю підвищення якості вітчизняної освіти. Слід зазначити, що, обравши євроінтеграційний
шлях, суспільство вимагає вдосконалення не тільки механізму управління державою і всіх гілок
влади, а й оновлення «облич», залучення високоморальних і професійних особистостей. Україні
необхідно здійснити багато реформ, і перш за все у сфері освіти та науки. Саме ці галузі формують
людський капітал. Отже, оновлення суспільства необхідно розпочинати з модернізації освіти. За
роки незалежності накопичилося багато суперечностей та недоліків, які нині гальмують розвиток
України. Однією з причин зниження якості вітчизняної освіти є відсутність чіткої системи науковометодичного забезпечення освіти та науки на різних рівнях її організації (всеукраїнському,
міжрегіональному, регіональному, обласному, міському, районному, на рівні навчального закладу).
Завдання науково-методичного забезпечення освіти та науки полягає у вирішенні нагальних
проблем практичної освітньої діяльності на рівні вищої, професійно-технічної, загальної середньої,
дошкільної освіти.
Потреба вдосконалення організаційно-правових засад науково-методичного забезпечення
обумовлена унікальністю мети науково-методичного забезпечення як вихідного положення, на
фундаменті якого будується освітній процес, забезпечується якість освіти, впровадження наукових
досягнень у педагогічну практику. Без якісного науково-методичного забезпечення освіти й науки
неможливо підготувати конкурентоспроможних фахівців у дусі миру, високої моральності та
культури. Основний зміст науково-методичної роботи становить: розробка навчальних планів,
методик навчальних дисциплін; планування освітнього процесу згідно з вимогами освітніх
(наукових) програм, державних стандартів; розробка методики проведення самостійної,
індивідуальної роботи; вивчення передового педагогічного досвіду, розробка освітянської
літератури (підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій), організація заходів з
підвищення педагогічної майстерності. Науково-методична робота є невід’ємною складовою
діяльності будь-якого навчального закладу. Від її якості залежить ефективність навчальновиховного процесу, а це можливе лише в разі постійного професійного зростання педагогів.
Стан розробки теми. Окремі аспекти правових засад науково-методичного забезпечення у
сфері освіти та науки розглядалися в наукових працях багатьох учених, серед яких Ю. В. Андріяко,
Я. Я. Болюбаш, І. С. Вітенко, Г. Є. Гребенюк, О. А. Дубасенюк, С. О. Кустова, І. П. Лащик, В. М.
Лізінський, І. В. Мельник, Б. В. Мельник, Я. М. Рудик, В. Є. Скульська, Т. І. Сущенко, Г. О.
Шемелюк та ін. Незважаючи на дослідження вчених, питання вдосконалення організаційно-

279

ISSN 2336‐5439

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

правових засад науково-методичного забезпечення освітньої й наукової сфери й досі залишаються
дискусійними, у правовому аспекті – чітко не визначеними.
Метою статті є дослідження основних напрямів удосконалення організаційно-правових
засад науково-методичного забезпечення у сфері освіти та науки України. Для досягнення
поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: дослідити сучасний стан науково-методичного
забезпечення у сфері освіти та науки України; визначити основні напрями вдосконалення
організаційно-правових засад науково-методичного забезпечення у сфері освіти та науки.
Виклад основного матеріалу. Визначення напрямів удосконалення організаційно-правових
засад науково-методичного забезпечення у сфері освіти та науки перш за все потребує уточнення
поняття «науково-методичне забезпечення у сфері освіти та науки». У науковій літературі
зустрічаємо трактування таких дефініцій, як «методична робота», «методичне об’єднання»,
«методичний кабінет». Основним смисловим значенням перелічених понять є зростання рівня
педагогічної майстерності педагога та творчого потенціалу педагогічного колективу навчального
закладу. Проте сучасний темп розвитку науки, необхідність упровадження новацій у педагогічний
процес вимагає максимальної інтеграції науки та освіти. Тому поняття «методична робота» в XXI
столітті повинно трансформуватися в «науково-методичне забезпечення у сфері освіти та науки».
На нормативно-правовому рівні акцент на науковій складовій зустрічаємо у ст. 28 Закону України
«Про вищу освіту» 1 . У ній навчальні заклади (університет, академія, інститут) розглядаються як
провідні наукові й методичні центри. А п. 6 ст. 13 цього самого Закону 2 зобов’язує Центральний
орган виконавчої влади у сфері освіти і науки утворити Науково-методичну раду. Її повноваження
полягають у розробці методології, методичних рекомендацій щодо стандартів освітньої діяльності
та стандартів вищої освіти. Методична робота потребує наукових засад не тільки на рівні вищих
навчальних закладів, а й на рівні загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних
закладів. Будь-яка педагогічна методика, технологія повинна бути спочатку науково обґрунтована,
експериментально перевірена, а потім впроваджена в педагогічний процес. Суперечливі
адміністративні рішення у сфері освіти в Україні, які приймалися останніми роками, наприклад
впровадження, а потім скасування 12-річної системи загальної середньої освіти, впровадження, а
потім скасування кредитно-модульної системи, стрімке збільшення кількості вищих навчальних
закладів, а нині їх скорочення, характеризувалися суб’єктивним баченням кожного міністра, браком
єдиної політичної волі, загальнонаціональної стратегії розвитку української освіти та науки. По суті,
це були масштабні педагогічні експерименти, проведені без ґрунтовного аналізу їх наслідків, які
призвели до зниження якості вітчизняної освіти. Разом із цим необхідно розуміти, що педагогічна
діяльність – це творча діяльність, кожний педагог повинен бути винахідником. Отже, аналіз
нормативно-правової бази, наукових праць та практичний досвід дає можливість сформулювати
авторське визначення поняття «науково-методичне забезпечення у сфері освіти та науки», під яким
ми розуміємо оперативно реагуючу на наукові зміни систему продукування та надання закладам
освіти, органам їх управління різноманітних науково-методичних послуг у сфері освітнього
процесу.
Інтерес викликає позиція О. Жегус, який пропонує інноваційну концепцію сучасного науковометодичного забезпечення, суть якої полягатиме в тому, що відбудеться оптимізація педагогічної
структури науково-методичної розробки, яка передбачає наповнення її структурними елементами
(зазвичай вони є носіями додаткової інформації, що може виходити за межі тематики матеріалу).
Крім цього, автор наголошує на тому, що сучасний підручник повинен розроблятися, спираючись на
останні наукові досягнення в тій або іншій сфері знань, а теоретичний матеріал розумно
підкріплювати практичними фактами, прикладами з діяльності підприємств, супроводжувати
ілюстраціями. Інноваційний шлях удосконалення науково-методичного забезпечення передбачає
інтеграцію навчально-освітнього та науково-пізнавального процесів, що забезпечить надання
студентам сучасних наукових знань, позитивно впливатиме на оволодіння ними методології їх
отримання і використання впродовж навчання й усього життя 3 .

1

Закон про вищу освіту 2014 (Верховна Рада Україна). Голос України, 148.
Закон про вищу освіту 2014 (Верховна Рада Україна). Голос України, 148.
3
Жегус, В.О. (2008). Інноваційна концепція сучасного науково-методичного забезпечення навчального
процесу. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-методичної конференції, 24 жовтня 2008 р. – 2008. –
С. 9.
2

280

ISSN 2336‐5439

EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 2 Issue 1 2015

Зважаючи на Болонські ініціативи, Н. Писаренко звертає увагу на те, що треба забезпечити
здобуття знань згідно з вимогами постіндустріального інформаційного суспільства. Це повинно
базуватися на навчально-методичному проектуванні ситуацій самовизначення, самоорганізації та
самоосвіти студентів 1 . Цілком підтримуємо позицію вченого, адже нинішні умови (технологізація
навчального та наукового процесу) надають унікальні можливості для самоорганізації здобуття
необхідних знань, навичок і вмінь, тому надзвичайно важливою передумовою є внутрішнє
прагнення особи, її заохочення ззовні, сприяння державою.
Багато дослідників схиляються до думки, що з метою розширення доступу до ресурсів
потрібно рекомендувати викладачам мати в електронному варіанті не лише власні підручники,
посібники, певні методичні рекомендації, але й перекладені (або навіть мовою оригіналу) зарубіжні
наукові й навчальні роботи. Вчені переконані, що для користування студентові повинні бути
доступні: навчально-методичні, навчальні посібники і підручники зі списку основної літератури з
навчальної робочої програми дисципліни (при цьому звернено увагу на те, що чудово було б, якби
авторами були викладачі того самого вищого навчального закладу); курс лекцій; плани
семінарських, практичних і лекційних занять, а також методичні рекомендації щодо підготовки,
вказівки до виконання конкретних видів робіт (курсових, дипломних) 2 . Говорячи про електронні
посібники, перевагою їх є те, що вони містять інформацію в усіх відомих форматах: текст, музика,
фотозображення, анімація і комбіновані інтерактивні складники віртуальної реальності.
Погоджуємося з позицією І. Голуб та Н. Тверезовської, що електронні підручники та посібники
значно покращують рівень знань із подальшим заохоченням до вдосконалення особистих умінь і
навичок, заощаджують аудиторний час 3 . Такий підхід абсолютно переконливий, оскільки сучасні
технічні умови вимагають мобілізації, швидких дій, дають змогу мати легкий доступ до
інформаційних ресурсів.
О. Пономарьов відстоює позицію, що зміст і характер викладання матеріалу в навчальнометодичній літературі можна визначити як пересічення множин, що характеризують: 1) освітні
потреби та інтереси студентів; 2) пізнавальні можливості й готовність студентів успішно оволодіти
цим матеріалом; 3) інформаційне поле відповідної наукової дисципліни і його обсяг, необхідний для
конкретної спеціальності, за якою навчаються студенти; 4) кращі досягнення методики викладання
цієї дисципліни. Що стосується розробників методичних матеріалів, то їхніми завданнями є пошук
можливостей максимального розширення сфери пересікання зазначених множин, перш за все, за
рахунок її збільшення в напрямі інтересів і потреб студентів і їхніх пізнавальних можливостях 4 . О.
Горовенко відзначає такі головні завдання науково-методичної роботи: надання дієвої допомоги
педагогам у вдосконаленні їх професійної підготовки; доведення до педагогів інформації про
результати наукових досліджень і перспективних педагогічних дослідів у галузі педагогіки,
психології, теорії викладання предмета; ознайомлення учителів із сучасними освітніми
технологіями й інноваційними методами навчально-виховної роботи; створення умов для
самовираження і саморозкриття вчителя. Також автор підкреслює, що система науково-методичної
роботи потребує використання організаційних форм методичної роботи: індивідуальних і
колективних (групових та масових), котрі перебувають в органічній єдності, взаємодіють,
доповнюють одна одну й надають кожному вчителеві можливість самопрезентуватися. Остання
полягає в тому, щоби завдяки ефективним методам, шляхам і засобам вплинути на аудиторію,
донести до оточення потрібну інформацію, аргументовано і науково обґрунтовано викласти свою
позицію 5 .
1

Писаренко Н.Н. Удосконалення якості навчання студентів в світлі Болонських ініціатив.
<http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vodt/2009_10/25_Udoskonalenna_yakosti_navchanna_.pdf>.
2
Жорнова, О. (2012). Науково-методичне забезпечення навчального процесу у вищій школі: усталені
нормативи та сучасні вимоги. Вісник книжкової палати, 2 (187), 30.
3

Голуб, І.Л., Тверезовська, Н.Т. (2010). Електронний навчальний посібник: стан і перспективи розвитку.
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, 155, ч. 2,
209.
4
Романовський, О.Г. (2001). Підготовка майбутніх інженерів до управлінської діяльності: монографія.
Харків: Основа, 152.
5
Горовенко, О.А. (2012). Науково-методичне забезпечення процесу формування особистіснопрофесійного іміджу вчителя. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і
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Ми підтримуємо С. Кустову та Я. Рудик у тому плані, що науково-методичне забезпечення
освіти і науки, яке ми маємо сьогодні, передбачає створення принципово нових навчальних
посібників, методичних рекомендацій, використання активних методів навчання і поєднання теорії і
практики. Сюди також науковці відносять розроблення проблемних завдань, підготовлення
спеціальних підручників, застосування спеціальних наочних посібників, використання
інформаційних технологій навчання 1 . Підтримуємо І. Лащика стосовно того, що вірно організоване
науково-методичне забезпечення освіти й науки дозволяє підвищити інформаційну ємність
навчального і наукового матеріалу, забезпечує притаманну йому наочність, розширює можливості
для самостійної пізнавальної діяльності студентів і активізує їх мислення (те саме стосується
педагогів, науковців, фахівців), сприяє впровадженню наукової організації праці як педагога, так і
самого студента. Проте автор правильно зауважує, що науково-методичне забезпечення освіти та
науки стане дієвим тоді, коли буде реалізовано системний підхід, котрий зробить можливим глибоке
вивчення організації фахової підготовки, проектування і створення принципово нової організації
навчального і наукового процесів 2 .
Отже, у педагогічній площині зміст науково-методичного забезпечення на рівні вищої,
професійно-технічної, загальної середньої, дошкільної освіти постійно оновлюється завдяки
науковим педагогічним розробкам, які здійснюються в межах інститутів післядипломної
педагогічної освіти, Національної академії педагогічних наук України, спеціалізованих учених рад
вищих навчальних закладів, кафедр, методичних (педагогічних) рад, навчально-методичних центрів
(відділів, кабінетів). Проте впровадження в педагогічну практику науково-методичних розробок
гальмується через недосконалі організаційно-правові засади науково-методичного забезпечення, під
яким ми розуміємо нормативно-правову визначеність щодо статусу, підпорядкування, розподілу
функцій, структури, повноважень, порядку взаємодії структурних елементів системи освіти, що
здійснюють науково-методичне забезпечення на різних рівнях її організації.
У Національній доктрині розвитку освіти серед пріоритетних напрямів державної політики
стосовно розвитку освіти є створення ринку освітніх послуг і його науково-методичного
забезпечення. Реалізація мовної стратегії здійснюється шляхом комплексного і послідовного
впровадження просвітницьких, нормативно-правових, науково-методичних, роз'яснювальних
заходів. Державна політика в галузі освіти спрямовується на посилення ролі органів місцевого
самоврядування, активізацію участі батьків, піклувальних рад, меценатів, громадських організацій,
фондів, засобів масової інформації в навчально-виховній, науково-методичній, економічній
діяльності навчальних закладів, прогнозуванні їх розвитку, оцінці якості освітніх послуг. Держава,
виходячи з можливостей бюджету і реальної економічної ситуації, встановлює педагогічним
працівникам фіксовані доплати для придбання навчальної та науково-методичної літератури 3 .
Необхідно зазначити, що деякі положення Державної національної програми «Освіта»
(Україна ХХІ століття), котрі стосуються організаційно-правових засад науково-методичного
забезпечення, є досі актуальними в напрямі вдосконалення та реформування 4 .
У зв`язку з технологізацією освіти і науки варто вдосконалити науково-методичне
забезпечення шляхом формування Єдиної державної бази електронних джерел навчальної та
наукової літератури. У свою чергу, на законодавчому рівні необхідно прийняти Постанову про
Єдину державну базу електронних джерел навчальної та наукової літератури. Метою утворення
бази є об`єднання всіх існуючих матеріальних джерел інформації (журналів, книг, методичних
розробок) в електронному вигляді для можливості швидкого доступу. Важливо буде забезпечити
при такій системі й співпрацю з бібліотеками та науковими установами зарубіжних країн, суть якої
загальноосвітній школі, 23, 246.
Кустова, С.О., Рудик, Я.М. (2010). Наукове та методичне забезпечення професійної освіти в умовах
інтенсифікації процесу навчання. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і
природокористування України, 155, ч. 2, 54.
2
Лащик, І.П. (1998). Науково-методичне забезпечення навчального процесу при ступеневій підготовці
спеціалістів. Збірник матеріалів науково-практичної конференції. Київ, 52.
3
Указ про Національну доктрину розвитку освіти 2002 (Президент України). Офіційний вісник України,
16, 11, 860.
4
Постанова про Державну національну програму "Освіта" ("Україна XXI століття") 1993 (Кабінет
Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/89693-%D0%BF>.
1
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полягатиме в обміні інформаційними ресурсами (навчальною й науковою літературою) як мовою
оригіналу, так і перекладу.
Зокрема, з метою вдосконалення організаційно-правових засад науково-методичного
забезпечення освіти і науки варто розробити на міжнародному рівні Єдині правила щодо організації
наукового і методичного забезпечення науки й освіти. В основу таких правил необхідно покласти
принцип тісної співпраці та взаємодопомоги. Отже, є потреба створення Центральної бази
інформаційних ресурсів, куди повинні надсилатися з кожного навчального закладу, наукової
установи, бібліотеки в електронних варіантах зразки навчальних програм по кожній дисципліні,
навчальні плани, посібники й підручники, монографії, методичні розробки.
На основі наведеного можна зазначити, що існує необхідність утворення при Міністерстві
освіти і науки України спеціальної Комісії з питань наукового і методичного забезпечення науки і
освіти в Україні. Метою діяльності такої Комісії повинна бути координація процесу науковометодичного забезпечення освіти й науки, контроль за станом наукового і методичного
забезпечення освітніх закладів та наукових установ, проведення його моніторингу, виявлення
порушень та подання до відповідних органів заяв про стягнення штрафу (внаслідок цього
передбачити в Кодексі про адміністративні правопорушення відповідальність за неякісне і
неналежне науково-методичне забезпечення навчальних закладів і установ науки). Комісія з питань
наукового і методичного забезпечення науки і освіти в Україні повинна складатися з трьох
підрозділів, діяльність яких спрямована на тісну співпрацю в аспекті даного питання окремо з: 1)
центральними органами – центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері освіти; центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади;
органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти; 2) національними
академіями – Національною Академією наук України разом із Національною академією
педагогічних наук; 3) іншими закладами – вищими навчальними закладами, академічними,
галузевими науково-дослідними інститутами, закладами післядипломної освіти, іншими науковометодичними і методичними установами у взаємодії з відповідними підприємствами, творчими
спілками, асоціаціями, товариствами, громадськими науковими організаціями. Фактично Комісія з
питань наукового і методичного забезпечення науки і освіти в Україні має бути покликана
відповідати за реалізацію правових норм, що стосуються наукового і методичного забезпечення
освіти й науки. Тому є потреба прийняти Положення про Комісію з питань наукового і методичного
забезпечення науки і освіти в Україні, яке б передувало її започаткуванню.
Доречно також було б удосконалити систему управління у сфері освіти, створивши не
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, а взагалі «освіти», розширити його
повноваження на рівень професійно-технічної, загальної середньої, дошкільної освіти.
Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, слід підкреслити, що збалансована організація
науково-методичного забезпечення є визначальним стрижнем у становленні потужної системи
освіти й науки. Завдяки розробленій системі науково-методичного забезпечення, правовим засадам
її впровадження можливо розвинути потенціал педагогічних і наукових кадрів, науково
обґрунтовано організувати освітній процес, досягнути нових інтелектуальних висот, яких вимагає
безперервний науково-технічний прогрес. У свою чергу, сучасний стан науково-методичного
забезпечення в українських навчальних закладах потребує вдосконалення, створення нових підходів
до написання підручників, посібників, дисертаційних і монографічних досліджень, наукових,
навчальних матеріалів, розроблення навчальних програм, встановлення тісного зв`язку між теорією
і вимогами практичної діяльності.
Консолідуючу функцію, роль комунікатора між Національною академією педагогічних наук
України, спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів, кафедрами, методичними
(педагогічними) радами, навчально-методичними центрами (відділами, кабінетами), бібліотеками з
питань наукового і методичного забезпечення науки і освіти в Україні могли б виконати
Національне агентство із забезпечення якості освіти, Комісія з питань наукового і методичного
забезпечення науки і освіти в Україні.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ БЛОК ЯК ЕЛЕМЕНТ
СТРУКТУРИ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНОПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКЛАМНИХ
ПОСЛУГ
The article defines and characterizes the constituent elements of the regulatory unit as a part of
the structure of the mechanism of administrative and legal support for advertising services. To
these elements author includes: rule of law, regulations, administrative and legal relations,
implementation of law. The basic forms of the latter were described. Taking into account the
fact that at present there is no comprehensive research, which would be devoted to the
structural elements of the mechanism of administrative and legal provision of advertising
services, the relevance of this article is seen. One of the main roles in the mechanism of
administrative and legal provision of advertising services belongs to such structural element as
the regulatory unit. The study of the nature of the particular structure of the system allows to
recognize both general and specific aspects of its existence and functioning more clearly and
fully.
Key words: mechanism of administrative and legal support, the structure of the legal unit,
advertising services.
Постановка проблеми. Ключову роль у механізмі адміністративно-правового забезпечення
надання рекламних послуг відіграє такий структурний елемент, як нормативно-правовий блок. Саме
вивчення характеру структури конкретної системи дозволяє більш чітко та повно усвідомити як
загальні, так і специфічні моменти її (системи) існування й функціонування. Беручи до уваги той
факт, що на сьогодні відсутнє комплексне наукове дослідження, яке б було присвячено елементам
структури механізму адміністративно-правового забезпечення рекламних послуг, вбачається
актуальність даної статті.
Стан дослідження. Зазначимо, що певні кроки у визначеній тематиці вже здійснили: В. Б.
Авер`янов, Н. В. Александрова, М. І. Байтін, Д. М. Бахрах, А. Безимян, Ю. А. Ведєрніков, В. М.
Кириченко, С. В. Ківалов, В. К. Колпаков, О. М. Куракін, Л. А. Луць, М. І. Матузов, Д. М. Павлов,
А. В. Папірна, П. М. Рабінович, О. Ф. Скакун, С. Г. Стеценко та ін. Однак у наукових працях
відсутній єдиний підхід до характеристики нормативно-правового блоку як елементу структури
механізму адміністративно-правового забезпечення рекламних послуг, що обумовлює відповідну
мету статті: проаналізувати нормативно-правовий блок як елемент структури механізму
адміністративно-правового забезпечення рекламних послуг та виробити відповідні пропозиції та
рекомендації.
Виклад основного матеріалу. Нормативно-правовий блок утворює юридичну основу
організації та функціонування механізму адміністративного забезпечення рекламних послуг. Дана
ланка є однією з найважливіших у структурі досліджуваного механізму, про що, власне кажучи,
красномовно свідчить сама його назва. Роль нормативно-правового блоку в механізмі
адміністративного забезпечення рекламних послуг полягає в тому, що в ньому містяться ті самі
юридичні засоби, завдяки яким в основному реалізується призначення цього механізму. Крім того,
саме дана ланка визначає юридичні правила та форми його функціонування.
А) Одним із перших елементів у складі нормативно-правового блоку (ланки) механізму, що ми
досліджуємо, звичайно ж слід зазначити правові норми, а точніше, ті з них, які регулюють сферу
управлінських відносин, тобто адміністративно-правові норми. Правова норма – це офіційне,
формально визначене, загальнообов'язкове правило поведінки, яке встановлюється або
санкціонується державою, охороняється нею від порушень, спрямовано на регулювання найбільш
важливих суспільних відносин і охорону соціальних цінностей шляхом встановлення юридичних
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прав і обов'язків суб'єктів права 1 . Або ж, як визначає її (правову норму) О. Ф. Скакун, це норма
права – загальнообов’язкове правило поведінки, сформоване в суспільстві відповідно до визнаної в
ньому справедливої міри свободи і рівності та формально визначене (встановлене чи санкціоноване)
і забезпечене державою з метою регулювання, охорони та захисту суспільних відносин 2 . Чи, як
пише А. Безимян, під нормою права слід розуміти загальнообов'язкове формально-визначене
правило поведінки, встановлене і забезпечене державою, закріплене й опубліковане в офіційних
актах, спрямоване на регулювання суспільних відносин шляхом визначення прав і обов'язків їхніх
учасників 3 . П. М. Рабінович пише, що правова норма – це формально-обов`язкове правило фізичної
поведінки, яке має загальний характер, встановлюється або санкціонується державою з метою
регулювання суспільних відносин і забезпечується її організаційною, виховною та примусовою
діяльністю 4 . М. І. Байтін та М. І. Матузов визначили правову норму як загальнообов`язковий,
формально-визначений припис, що виходить від держави та охороняється нею, виражається
(моделюється) у вигляді правил поведінки або відправної настанови та є державним регулятором
суспільних відносин 5 .
Що стосується норм адміністративного права (чи адміністративно-правових норм), то їм
притаманні всі вищезазначені ознаки норми права, тобто вони також є формально-визначеними,
загальнообов`язковими, забезпеченими державою правилами поведінки. Специфіка цих норм
обумовлюється предметом їх регулятивного впливу, яким, як ми вже відзначали вище по тексту, є
управлінські та тісно пов`язані з ними відносини як державного, так і внутрішньоорганізаційного
характеру. Підтвердженням цьому є численні визначення поняття «норма адміністративного права»,
що пропонуються на сторінках спеціальної літератури. Так, наприклад, Д. М. Бахрах зазначає, що
первинними елементами адміністративного права, «цеглинками», на базі яких будується система
галузі, є адміністративно-правові норми. Їх можна розуміти як встановлені чи санкціоновані
державою правила, що регулюють відносини у сфері діяльності виконавчої влади, реалізація яких
при невиконанні забезпечується державним примусом. Норма містить правило, модель належної
поведінки (диспозицію) за наявності певних умов (гіпотези) 6 . В. К. Колпаков визначив норму
адміністративного права як обов'язкове правило поведінки, яке встановлено й охороняється
державою, метою якого є регулювання суспільних відносин, що виникають, змінюються і
припиняються у сфері державного управління 7 . З точки зору, яку висловлює С. Г. Стеценко,
адміністративно-правова норма – це загальнообов'язкове правило поведінки, що встановлено
державою з метою регулювання суспільних відносин, які входять до предмета адміністративного
права, і забезпечено засобами державного примусу 8 . Д. М. Павлов вважає, що адміністративноправова норма – обов’язкове, формально визначене правило поведінки, що встановлюється та
охороняється державою і регулює відносини у сфері публічного (у першу чергу державного)
управління 9 .
В. Б. Авер`янов, виходячи із сучасного розуміння сутності адміністративного права, пропонує
таке визначення: адміністративно-правові норми – це встановлені, санкціоновані або ратифіковані
державою формально визначені, юридично обов'язкові, охоронювані засобами державного примусу
правила поведінки учасників суспільних відносин у сфері реалізації виконавчої влади та
управлінської діяльності державних органів і органів місцевого самоврядування, які забезпечують
умови реалізації цими учасниками своїх прав та виконання покладених на них обов'язків 10 . При
цьому дослідник зазначає, що, як і іншим правовим нормам, адміністративним нормам властиві такі
1 Котюк, В.О. (1996). Теорія права: Курс лекцій: навчальний посібник для юридичних факультутів вузів.
Київ: Вентурі.
2 Скакун, О.Ф. (2010). Теорія права і держави: підручник. 2-ге видання. Київ: Алерта; КНТ; ЦУЛ.
3 Безимян, А. (2005). Теорія держави та права: навчальний посібник для студентів денної та заочної
форм навчання спеціальності “Правознавство”. Суми: Українська академія банківської справи, 689.
4 Рабінович, П.М. (2002). Основи загальної теорії права та держави: навчальний посібник. Вид. 6-е.
Xарків: Консум.
5 Матузов, Н.И., Малько, А.В. (1997). Теория государства и права. Курс лекций. Москва: Юристъ.
6 Бахрах, Д.Н. (1999). Административное право: учебник для вузов. Москва: Издательство ВЕК.
7 Колпаков, В.К. (1999). Адміністративне право України: підручник. Київ: Юрінком Інтер.
8 Стеценко, С.Г. (2007). Адміністративне право України: навчальний посібник. Київ: Атіка, 2007.
9 Павлов, Д.М. (2007). Адміністративне право: Загальна частина: конспект лекцій. Київ: МАУП.
10 Авер'янов, В.Б. (гол.) (2004). Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у двох
томах: Том 1. Загальна частина. Київ: Видавництво «Юридична думка».
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загальні ознаки: встановлюються, санкціонуються чи ратифікуються державою і тому мають
державно-владний характер; є формально визначеними загальнообов'язковими правилами
поведінки; закріплюються в правових актах, що видаються компетентними державними органами;
мають двохсторонній характер, тобто встановлюють не тільки права, а й обов'язки учасників
правовідносин; визначають певні варіанти поведінки; їх дотримання забезпечується шляхом як
юридичного примусу, так і застосування різноманітних організаційних, роз'яснювальних,
стимулюючих та інших заходів 1 . Що ж стосується специфіки адміністративно-правових норм, то тут
правник відмічає предмет їх регулювання, переважно імперативний характер цих норм та їх тісний
зв`язок із реалізацією примусових заходів 2 .
Тож норми адміністративного права визначають юридичні матеріальні та процесуальнопроцедурні аспекти організації і функціонування механізму забезпечення прав громадян у
податковій сфері. Тобто, простіше кажучи, правові норми встановлюють юридичні правила роботи
даного механізму. В адміністративно-правовому механізмі забезпечення прав громадян у податковій
сфері адміністративно-правові норми є тим елементом, що впорядковує (організовує) та спрямовує
поведінку учасників податкових та тісно пов`язаних із ними відносин. Закріплюючи вимоги щодо
можливих та необхідних варіантів поведінки громадян-платників податків, а також встановлюючи
заборони щодо вчинення ними окремих дій, держава таким чином забезпечує здійснення податкових
відносин у найбільш доцільному, сприятливому та зрозумілому для них руслі. Крім того, як слушно
наголошує С. В. Ківалов, за допомогою адміністративно-правової норми створюється режим
управління, який виключає будь-яку можливість свавілля в діях суб'єкта – носія владних
повноважень. Він діє тільки в межах правової можливості, встановленої правовою нормою 3 . Тобто
держава через норми адміністративного права встановлює чіткі перелік, обсяг, порядок та межі дій,
які можуть і зобов`язані вчиняти контролюючі органи у відносинах з громадянами, захищаючи
таким чином останніх від зловживань владою з боку перших.
Б) Нормативно-правовий акт. Даний елемент досліджуваного механізму становить собою
офіційний письмовий документ, який приймається уповноваженим органом держави і встановлює,
змінює, припиняє чи конкретизує певну норму права. Нормативно-правовий акт відображає волю
уповноваженого суб'єкта права, є обов'язковим для виконання, має документальну форму
закріплення, забезпечується у виконанні державою, у тому числі примусовими засобами 4 . Деякі
правники розуміють нормативно-правовий акт як письмовий юридичний акт правотворчого
суб'єкта, що містить норму чи принцип права 5 . Також існує точка зору, відповідно до якої
нормативно-правовий акт – це офіційний акт-документ компетентних суб'єктів правотворчості, який
містить норми права, що забезпечуються державою 6 .
З викладеного щодо розуміння нормативно-правового акта можемо дійти висновку, що його
роль у механізмі адміністративно-правового механізму полягає в тому, що він є формальним
джерелом вищезгаданих правових, у тому числі адміністративно-правових, норм. Акт
нормотворчості є зовнішньою формою встановлення і вираження адміністративно-правових норм 7 .
Тобто саме у відповідних нормативно-правових актах об`єктивуються ті матеріальні та процедурнопроцесуальні норми, що регулюють сферу рекламних послуг. Крім того, нормативно-правові акти,
враховуючи специфіку суб`єктів їх прийняття, є не лише відображенням владного веління
компетентних органів влади, але й вказують суб`єктам суспільних відносин, у тому числі тих, що
відбуваються в рекламній сфері, на те, які законні вимоги та правила мають вищу юридичну силу, а
отже, на які з них ці суб`єкти повинні орієнтуватися в першу чергу під час своєї діяльності. Це аж
ніяк не означає, що одні норми є обов`язковими для виконання, а інші можна ігнорувати – усі вони
1 Авер'янов, В.Б. (гол.) (2004). Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у двох
томах: Том 1. Загальна частина. Київ: Видавництво «Юридична думка».
2 Авер'янов, В.Б. (гол.) (2004). Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у двох
томах: Том 1. Загальна частина. Київ: Видавництво «Юридична думка».
3 Кивалов, С.В. (общ. ред.) (2004). Административное право Украины: учебник. Xарків: «Одиссей».
4 Шемшученко, Ю.С. (відп. ред.) (2003). Юридична енциклопедія: в 6 т. Т. 4: Т-П. Київ: «Укр. Енцикл».
5 Луць, Л.А. (2007). Загальна теорія держави та права: навчально-методичний посібник (за кредитномодульною системою). Київ: Атіка.
6 Ведерніков, Ю.А., Папірна, А.В. (2008). Теорія держави і права: навчальний посібник. Київ: Знання.
7 Авер'янов, В.Б. (гол.) (2004). Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у двох
томах: Том 1. Загальна частина. Київ: Видавництво «Юридична думка».
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обов`язкові для виконання тими, на кого поширюється їх регулятивний вплив. Юридична сила
нормативно-правових актів розставляє пріоритети виконання суб`єктами суспільних відносин
юридичних правил, установлених у суспільстві, особливо коли їх велика кількість та вони дуже
схожі, а також вказує цим суб`єктам, на які саме норми в першу чергу слід орієнтуватися та якими з
них керуватися в разі, коли в механізмі правового регулювання виявляються прогалини, суперечки
та інші колізії.
В) Адміністративно-правові відносини (або адміністративні правовідносини). Дані
відносини – це окремий вид (випадок) правовідносин, так само як і адміністративно-правові норми
окремий різновид правових норм. Правові відносини – це врегульовані нормами права суспільні
зв'язки між суб'єктами права, які є носіями суб'єктивних прав та юридичних обов'язків, що
забезпечуються державою 1 . Відповідно адміністративно-правові відносини – це врегульовані
нормами адміністративного права суспільні відносини, в яких їх сторони (суб'єкти) взаємопов'язані і
взаємодіють шляхом здійснення суб'єктивних прав і обов'язків, установлених і гарантованих
відповідними адміністративно-правовими нормами 2 . Або ж, як їх, адміністративно-правові
відносини, розуміють деякі дослідники, – це врегульовані нормами адміністративного права
суспільні відносини, що складаються у сфері діяльності виконавчої влади 3 .
Завдання даного елементу в досліджуваному механізмі полягає в тому, щоб переводити
загальні нормативні положення в юридичні права та обов`язки конкретних суб`єктів, тобто завдяки
правовідносинам відбувається індивідуалізація загальних приписів адміністративних норм права з
питань реклами і рекламної діяльності, індивідуалізація закріплених у них загальних моделей
поведінки в цій сфері. З цього приводу доречним буде навести точку зору О. Ф. Скакун, яка пише,
що правовідносини – необхідний елемент механізму правового регулювання, важлива ступінь
здійснення програм, закладених у нормах права 4 . Отже, завдяки правовідносинам норми права, у
тому числі адміністративного, так би мовити, «оживають»: їх зміст, викладений у формі певної
теоретичної конструкції, переходить у площину практичної діяльності, де врегульовує поведінку
конкретних суб`єктів, надаючи їй та її наслідкам відповідної юридичної значущості.
Г) Правореалізація. Реалізація норм адміністративного права – процес практичного втілення в
життя суб’єктами адміністративного права державної волі, вираженої в правових нормах 5 6 . В.
Б. Авер`янов та Н. В. Александрова, розглядаючи реалізацію правових норм у контексті
адміністративного права, пишуть, що реалізація права взагалі – це втілення у діяльності суб'єктів
права приписів правових норм, установлених або санкціонованих державою. Інакше кажучи, це
перетворення правових норм на правомірну поведінку суб'єктів права в результаті дотримання
заборон, виконання (чи дотримання) обов'язків, здобуття чи використання прав 7 . Безпосередньо ж
реалізація адміністративно-правових норм означає практичне втілення правил поведінки (приписів),
які вони містять, у діяльність суб'єктів суспільних відносин, що перебувають у сфері регулювання
адміністративного права. У процесі реалізації норм адміністративного права правові приписи
втілюються в життя всіма суб'єктами (сторонами) регульованих суспільних відносин, але роль
кожного суб'єкта в цьому процесі визначається відповідно до їх адміністративно-правового
статусу 8 .
До основних форм правореалізації належать:
- виконання – активна діяльність суб’єктів адміністративних правовідносин щодо виконання
юридичних обов’язків;
- дотримання – пасивна поведінка суб’єктів адміністративних правовідносин (на відміну від
1 Кириченко, В.М., Куракін, О.М. (2010). Теорія держави і права: модульний курс: навчальний посібник.
Київ: Центр учбової літератури.
2 Авер'янов, В.Б. (гол.) (2004). Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у двох
томах: Том 1. Загальна частина. Київ: Видавництво «Юридична думка».
3 Бахрах, Д.Н. (1999). Административное право: учебник для вузов. Москва: Издательство ВЕК.
4 Скакун, О.Ф. (2010). Теорія права і держави: підручник. 2-ге видання. Київ: Алерта; КНТ; ЦУЛ.
5 Павлов, Д.М. (2007). Адміністративне право: Загальна частина: конспект лекцій. Київ: МАУП.
6 Стеценко, С.Г. (2008). Адміністративне право України: навчальний посібник. Київ: Атіка.
7 Авер'янов, В.Б. (гол.) (2004). Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у двох
томах: Том 1. Загальна частина. Київ: Видавництво «Юридична думка».
8 Авер'янов, В.Б. (гол.) (2004). Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у двох
томах: Том 1. Загальна частина. Київ: Видавництво «Юридична думка».
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виконання), коли не порушуються адміністративно-правові заборони;
- використання як форма реалізації адміністративно-правових норм виявляється в
добровільному здійсненні суб’єктами права правомірних дій, пов’язаних із здійсненням
суб’єктивних юридичних прав у сфері управління 1 .
Окремо слід наголосити на такій формі (або способі) правореалізації, як застосування норм
права (правозастосування). Його специфіка полягає в тому, що дана форма реалізації права
відбувається за обов`язкової участі державно-владного суб`єкта. С. Г. Стеценко пише, що, на
відміну від перших трьох способів реалізації адміністративно-правових норм, застосування є
прерогативою лише органів, що мають державно-владні повноваження. Правозастосування
здійснюється стосовно суб'єктів адміністративно-правових відносин із метою реалізації абстрактних
приписів норм права щодо конкретної життєвої ситуації. Результатом правозастосовної діяльності є
акт застосування права, під яким необхідно розуміти рішення уповноваженого органу (посадової
особи), прийняте в результаті розгляду конкретної юридичної справи у сфері публічного
управління 2 . Н. В. Александрова з цього приводу зазначає, що застосування адміністративноправових норм дістає вираження в практичному вирішенні конкретних питань шляхом прийняття
уповноваженим суб'єктом (органом, організацією, посадовою особою) обов'язкових до виконання
індивідуальних юридично-владних рішень (актів) відповідно до вимог матеріальних та
процесуальних норм. Акт застосування (або правозастосовчий акт) – це оформлене відповідним
чином юридично-владне рішення уповноваженого органу, посадової особи щодо встановлення
(зміни, скасування) суб'єктивних прав і обов'язків персоніфікованих суб'єктів адміністративноправових відносин для вирішення конкретних питань у сфері державного управління і місцевого
самоврядування 3 .
Отже, значення такого елементу механізму адміністративно-правового забезпечення
рекламних послуг, як правозастосування, полягає в тому, що в його процесі відбувається практичне
втілення нормативних приписів, тобто адміністративно-правові положення отримують своє
фактичне підґрунтя у вигляді конкретних дій, поведінки суб`єктів суспільних відносин, зокрема тих,
що складаються в процесі надання рекламних послуг. Значення правореалізації також полягає в
тому, що завдяки її формам держава встановлює найбільш правильний спосіб реалізації суб`єктами
певних прав та обов`язків, тобто такий, що в існуючих умовах суспільного розвитку є найбільш
безпечним як для самого суб`єкта правореалізації, так і для оточуючих, має доцільний та
раціональний характер. Використання більш жорстких форм правореалізації, таких як виконання та
застосування, свідчить про те, що держава приділяє певній сфері, галузі, стороні суспільних
відносин більш ретельну та сувору увагу внаслідок їх особливого значення і вважає, що такий, і
тільки такий порядок втілення в них суб`єктами своїх прав є оптимальним. Слід зазначити, що саме
такі жорсткі форми правореалізації, які вимагають від суб`єктів конкретного способу поведінки,
притаманні адміністративно-правовій сфері та діючим у ній механізмам, що й не дивно, враховуючи
її управлінський характер та домінування в ній імперативного методу регулювання суспільних
відносин.
Висновки. Отже, нормативно-правовий блок утворює юридичну основу організації та
функціонування механізму адміністративного забезпечення рекламних послуг. Дана ланка є однією з
найважливіших у структурі досліджуваного механізму, про що, власне кажучи, красномовно
свідчить сама його назва. Роль нормативно-правового блоку в механізмі адміністративного
забезпечення рекламних послуг полягає в тому, що в ньому містяться ті самі юридичні засоби,
завдяки яким в основному реалізується призначення цього механізму. Крім того, саме дана ланка
визначає юридичні правила та форми його функціонування.

References
1. Aver'janov, V.B. (gol.) (2004). Admіnіstrativne pravo Ukraini. Akademіchnij kurs: pіdruchnik: u dvokh tomakh:
Tom 1. Zagal'na chastina. Kiiv: Vidavnictvo «Juridichna dumka».
2. Bakhrakh, D.N. (1999). Administrativnoe pravo: uchebnik dlja vuzov. Moskva: Izdatel'stvo VEK.
1 Павлов, Д.М. (2007). Адміністративне право: Загальна частина: конспект лекцій. Київ: МАУП;
Стеценко, С.Г. (2008). Адміністративне право України: навчальний посібник. Київ: Атіка.
2 Стеценко, С.Г. (2007). Адміністративне право України: навчальний посібник. Київ: Атіка.
3 Авер'янов, В.Б. (гол.) (2004). Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у двох
томах: Том 1. Загальна частина. Київ: Видавництво «Юридична думка».
289

ISSN 2336‐5439

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

3. Bezimjan, A. (2005). Teorіja derzhavi ta prava: navchal'nij posіbnik dlja studentіv dennoi ta zaochnoi form
navchannja specіal'nostі “Pravoznavstvo”. Sumi: Ukrains'ka akademіja bankіvs'koi spravi, 689.
4. Kirichenko, V.M., Kurakіn, O.M. (2010). Teorіja derzhavi і prava: modul'nij kurs: navchal'nij posіbnik. Kiiv:
Centr uchbovoi lіteraturi.
5. Kivalov, S.V. (obshch. red.) (2004). Administrativnoe pravo Ukrainy: uchebnik. Xarkіv: «Odissej».
6. Kolpakov, V.K. (1999). Admіnіstrativne pravo Ukraini: pіdruchnik. Kiiv: Jurіnkom Іnter.
7. Kotjuk, V.O. (1996). Teorіja prava: Kurs lekcіj: navchal'nij posіbnik dlja juridichnikh fakul'tutіv vuzіv. Kiiv:
Venturі.
8. Luc', L.A. (2007). Zagal'na teorіja derzhavi ta prava: navchal'no-metodichnij posіbnik (za kreditno-modul'noju
sistemoju). Kiiv: Atіka.
9. Matuzov, N.I., Mal'ko, A.V. (1997). Teorija gosudarstva i prava. Kurs lekcij. Moskva: Jurist".
10. Pavlov, D.M. (2007). Admіnіstrativne pravo: Zagal'na chastina: konspekt lekcіj. Kiiv: MAUP.
11. Rabіnovich, P.M. (2002). Osnovi zagal'noi teorіi prava ta derzhavi: navchal'nij posіbnik. Vid. 6-e. Xarkіv:
Konsum.
12. Shemshuchenko, JU.S. (vіdp. red.) (2003). Juridichna enciklopedіja: v 6 t. T. 4: T-P. Kiiv: «Ukr. Encikl».
13. Skakun, O.F. (2010). Teorіja prava і derzhavi: pіdruchnik. 2-ge vidannja. Kiiv: Alerta; KNT; CUL.
14. Stecenko, S.G. (2007). Admіnіstrativne pravo Ukraini: navchal'nij posіbnik. Kiiv: Atіka.
15. Stecenko, S.G. (2008). Admіnіstrativne pravo Ukraini: navchal'nij posіbnik. Kiiv: Atіka.
16. Vedernіkov, JU.A., Papіrna, A.V. (2008). Teorіja derzhavi і prava: navchal'nij posіbnik. Kiiv: Znannja.

290

ISSN 2336‐5439

EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 2 Issue 1 2015

Вадим Коверзнев, к.ю.н.
Чернігівський національний технологічний університет

СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ
In the article the basic scientific approaches for definition of "mechanism of regulation" is
described and its essence is revealed. The basic stages in influence of mechanism of regulation
on public relations were distinguished; its systemically important elements determined and
proved that the mechanism of regulation of cooperation reflects the ordering of economic
relations by means of law involving cooperative organizations. The correlation of legal terms
"legal regulation" and "mechanism of legal regulation" was determined; scientific classification
of cooperative law norms was made depending on its content, purpose, nature and the method
of regulation. The role of judicial and supervisory authorities was studied in formation of
practice of law application and improvement of the mechanism of legal regulation of
cooperative relations.
Key words: mechanism of regulation, legal regulation, cooperation, cooperative relations
Постановка проблеми. Наукова розробка теорії кооперативного права України потребує
розробки механізму правового регулювання кооперації як складової її частини, закономірного та
необхідного етапу розвитку майбутніх правових досліджень. Вирішення даної проблеми передбачає
здійснення наукової класифікації норм кооперативного права, що дозволить визначити місце його
окремих норм у системі права України, їх роль у механізмі правового регулювання, межі
застосування, що в сукупності буде сприяти покращенню правозастосовної практики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні положення механізму правового
регулювання суспільних відносин розкриваються в працях С. Алексєєва, С. Бобровника, С.
Валітова, В. Мамутова та ін.
Окремі питання кооперативного права розглядаються в наукових працях В. Семчика, Е.
Бекірової, О. Вінник, Я. Гаєцької-Колотило, О. Гафурової, В. Горленко, О. Загнітко, А. Зегліско, В.
Коверзнева, І. Кучеренко, Р. Мавліханової, О. Самойлюк, О. Соніна, Н. Титової.
Втім, комплексного дослідження механізму правового регулювання кооперації та наукової
класифікації норм кооперативного права в Україні не проводилося, що обумовлює актуальність цієї
статті.
Виклад основного матеріалу. У Великому економічному словнику термін «механізм»
розкривається як послідовність процесів, що визначають яку-небудь дію або явище; систему, яка
визначає порядок якого-небудь виду діяльності 1 .
У теорії права термін «механізм» використовується виключно як складова таких дефініцій:
«механізм правового регулювання», «механізм реалізації права», «господарсько-правовий
механізм», «механізм господарсько-правового регулювання» та ін.
Академік НАН України В. Мамутов характеризує механізм правового регулювання
господарської діяльності як інструмент (засіб) забезпечення організованості й порядку в народному
господарстві, оскільки право – це є порядок, а його відсутність – є початком свавілля 2 .
С. Алексєєв механізмом правового регулювання називає взяту в єдності сукупність правових
засобів, за допомого яких забезпечується правовий вплив на суспільні відносин. Він вважає, що за
допомогою цих засобів не лише відбувається впорядкування суспільних відносин, а й справляється
вплив на свідомість і поведінку суб'єктів права. Тому поняття «механізм правового регулювання»
дає змогу не лише зібрати разом усі явища правової дійсності (норми, правовідносини, юридичні
акти та ін.), а й охарактеризувати їх як цілісність, показати в системно-динамічному вигляді, що
характеризує результативність правового регулювання, його здатність гарантувати з правового боку

1
2

Азрилиян, А.Н. (2002). Большой экономический словарь. Москва: Институт новой экономики, 492.
Мамутов, В.К., Знаменський, Г.Л., Хахулин, К.С. и др. (2002). Хозяйственное право. Киев: Юринком
Интер, 19.
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досягнення поставлених законодавцем цілей; висвітлити у зв'язку з цим специфічні функції, які
виконують конкретні явища в правовій системі, показати їх зв'язок та взаємодію 1 .
На нашу думку, механізм правого регулювання, як система правових засобів, забезпечує
комплексний вплив на суспільні відносини в цілому та на поведінку окремих його суб’єктів;
розкриває динаміку права, його регулятивні можливості; забезпечує досягнення суб’єктами права
кінцевої мети. Будучи структурним і логічним утворенням, механізм правового регулювання
забезпечує правову регламентацію суспільних відносин задля задоволення потреб усіх суб’єктів
права.
Розглядаючи механізм правового регулювання в динаміці, можна виділити такі основні стадії
його впливу на суспільні відносини:
1) стадію правової регламентації суспільних відносин;
2) стадію виникнення прав і обов’язків;
3) стадію реалізації прав і обов’язків;
4) стадію захисту порушених прав (не є обов’язковою, а виникає лише в разі порушення
суб’єктом норми права).
На кожній з цих стадій механізм правового регулювання має свої особливості, що обумовлені
їх специфікою, а також проміжні цілі, які притаманні кожній стадії. Збалансування інтересів
суб’єктів правовідносин з проміжними цілями окремих стадій впливу права на суспільні відносини
забезпечує ефективну роботу механізму правового регулювання як єдиної системи та досягнення
поставленої кінцевої мети.
Системоутворюючими елементами механізму правового регулювання є норма права, яка
визначає загальнообов’язкове правило поведінки; суб’єкт суспільних відносин, поведінка якого
потребує правового регулювання; юридично значуща поведінка такого суб’єкта, що породжує
юридичні наслідки; юридичні акти, що регулюють правовідносини.
С. Бобровник поділяє елементи механізму правового регулювання на основні та
факультативні, при цьому тісно пов'язує їх зі стадіями механізму правового регулювання. Він
стверджує, що розмежування основних та факультативних елементів механізму правового
регулювання допомагає контролювати за допомогою норми права модель обов'язкової та дозволеної
поведінки суб'єктів правовідносин. Основна стадія передбачає необхідність урегулювання певних
суспільних відносин, які моделюються, виникають та реалізуються в певних суб'єктивних правах та
юридичних обов'язках; факультативна стадія включає необхідність офіційного тлумачення норми
права в процесі її застосування 2 .
Абстрактне існування норми права свідчить про її статичний стан. Коли ж зазначена норма
починає регулювати певні суспільні відносини та справляти таким чином правовий вплив на них,
розпочинається динамічна стадія механізму правового регулювання, яка пов'язується з моментом
набрання нормою права чинності, коли вона стає дієвим регулятором суспільних відносин.
Оскільки основним призначенням права є регулювання суспільних відносин, завданням
механізму правового регулювання є забезпечення ефективного регулювання цього процесу.
Термін «регулювання» в перекладі з латинської (regulo – правило) означає впорядкування
будь-чого відповідно до чогось іншого.
У правовому контексті під терміном «регулювання» слід розуміти процес визначення
алгоритму поведінки суб’єктів правовідносин, що забезпечує передбачуваність і стабільність
відносин, які врегульовано нормами права.
В юридичній літературі відсутнє єдине розуміння категорії «правове регулювання». Більшість
науковців схиляється до думки, що правове регулювання – це вплив права на суспільні відносини,
що здійснюється через використання системи засобів, які мають юридичний характер та
забезпечують упорядкування суспільних відносин. Так, С. Алексєєв тлумачить цю категорію як
здійснюваний за допомогою правових засобів (юридичних норм, правовідносин, індивідуальних
приписів та ін.) результативний, нормативно-організований вплив на суспільні відносини з метою їх
упорядкування, охорони, розвитку відповідно до вимог економічного базису, суспільних потреб
даного соціального устрою. П. Рабінович правовим регулюванням називає здійснюваний державою
1

Бостан, С.К., Гусарєв, С.Д., Пархоменко Н.М. та ін. (2013). Теорія держави і права. Київ: ВЦ
«Академія», 239, 240.
2
Бостан, С.К., Гусарєв, С.Д., Пархоменко Н.М. та ін. (2013). Теорія держави і права. Київ: ВЦ
«Академія», 244.
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за допомогою всіх юридичних засобів владний вплив на суспільні відносини з метою їх
упорядкування, закріплення, охорони і розвитку. Про правове регулювання як одну з форм впливу
права на суспільні відносини з метою їх упорядкування, що здійснюється за допомогою всієї
системи юридичних засобів, веде мову О. Малько. Цю точку зору поділяє P. Русінов, у розумінні
якого правовим регулюванням є цілеспрямований вплив на поведінку суб'єктів та суспільні
відносин за допомогою правових (юридичних) засобів. За переконанням В. Червонюк, правове
регулювання – це здійснюване державою за допомогою права та сукупності правових засобів
упорядкування суспільних відносин, їх юридичне закріплення, охорона та розвиток. О. Скакун
розглядає дану категорію як здійснюване громадянським суспільством і державою за допомогою
всієї сукупності юридичних засобів упорядкування суспільних відносин, їх закріплення, охорона,
захист і розвиток 1 .
Із наведених позицій можна зробити висновок, що правове регулювання відображає активний
процес права, його динаміку. У цьому сенсі слід відрізняти поняття «правове регулювання» від
«правовий вплив», оскільки останнє відображає лише результат правового регулювання, а тому є
більш вузькою категорією права, ніж «правове регулювання».
Для з’ясування співвідношення визначень «правове регулювання» і «механізм правового
регулювання» необхідно розкрити сутність понять «засоби», «способи» і «методи впливу» на
суспільні відносини.
Так, методом правового регулювання є спосіб впливу норми права на суспільні відносини.
Метод правового регулювання становить собою сукупність засобів і способів правового впливу на
суспільні відносини і є допоміжним критерієм визначення галузі права. Залежно від характеру
правовідносин розрізняють: імперативний метод (метод заборон або владних приписів, коли
суб’єктові права визначається обов’язкове правило поведінки, яке за жодних обставин не може бути
порушеним), диспозитивний метод (коли варіант можливої поведінки обирають самі суб’єкти
правовідносин серед тих, що визначені різними нормативними актами) та рекомендаційний метод
(коли держава лише рекомендує суб’єктам певний варіант поведінки або дозволяє її визначити в
угоді сторін).
Правовий засіб – це юридична категорія, яка характеризує регулятивну та охоронну функції
права. До правових засобів можна вважати належним процес ухвалення правової норми, її зміни або
скасування та застосування.
Правовими способами є конкретні юридичні прийоми, за допомогою яких відбувається
правове регулювання суспільних відносин. До таких прийомів належать: дозвіл, зобов’язання,
заборона, заохочення.
Дозволом є різновид способу правового регулювання, що надає суб’єктові правовідносин
можливість самостійно визначати послідовність дій, спрямованих на реалізацію своїх суб’єктивних
прав і обов’язків. Так, кооперативна організація має право на власний розсуд розпоряджатися
належним їй на праві власності майном, зокрема: відчужувати його на користь інших осіб,
передавати іншим особам у тимчасове користування (оренду), передавати майно в заставу (іпотеку).
Дозвіл закріплюється в нормативно-правових актах, що уповноважують суб’єкта права на вчинення
певних юридично значущих дій.
Забороною є різновид способу правового регулювання, закріплений у нормі права, що
забороняє суб’єктові права вчинення конкретно визначених дій. Як правило, порушення
встановленої заборони передбачає настання юридичної відповідальності, яка при цьому виконує
запобіжну функцію, що спрямовує поведінку суб’єкта права на виконання встановленої заборони.
Наявність заборони кореспондує обов’язку держави створити орган, що стежить за її дотриманням
та уповноважений притягувати осіб, винних у її порушенні, до відповідальності.
Зобов’язання є різновидом способу правового регулювання, закріпленого в нормі права, який
покладає на суб’єкта права обов’язок учинення певної дії або утримання від її вчинення. Якщо
заборона завжди передбачає утримання від вчинення певної дії, тобто пасивну поведінку суб’єкта
правовідносин, то найбільш поширеною формою виконання зобов’язання є вчинення певної дії,
тобто активна поведінка суб’єкта.

1

Бостан, С.К., Гусарєв, С.Д., Пархоменко Н.М. та ін. (2013). Теорія держави і права. Київ: ВЦ
«Академія», 226-227.
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У сфері практичного правозастосування методи і способи правового регулювання завжди
пов’язані між собою. Зокрема, дозволу як способу правового регулювання відповідає
диспозитивний метод, а забороні та зобов’язанню – імперативний метод правового регулювання.
Таким чином, правова категорія «механізм правового регулювання» відображає процес
формування та особливості застосування правової норми.
Механізм правового регулювання кооперації відображає процес впорядкування господарських
відносин за участі кооперативних організацій за допомогою норм права. Цей процес є достатньо
складним. Він формується з окремих етапів, на кожному з яких використовуються специфічні
засоби, способи і методи правового регулювання.
Велике значення для розуміння змісту механізму правового регулювання кооперації має його
предмет, на який право впливає в системі господарських відносин.
Предметом правового регулювання кооперації є господарські відносини, що пов’язані з
утворенням, діяльністю та припиненням діяльності кооперативних організацій. Зазначені відносини
потребують нормативно-правового регулювання за допомогою ефективного механізму правового
регулювання.
Характер норм кооперативного законодавства визначається характером тих відносин, на які
спрямована їхні дія. Виконуючи роль первинного елемента багаторівневої системи кооперативного
права, окрема норма кооперативного права регулює не весь комплекс кооперативних відносин, а
лише його компоненти. Об’єднуючись в інститути та комплексну підгалузь господарського права,
норми кооперативного права здатні регулювати весь спектр відносин кооперації. Відносна
автономність норм кооперативного права обумовлена специфікою відносин, які вони регулюють, а
також інститутами і галузями права, до яких вони належать.
Системне вивчення норм кооперативного права потребує здійснення їх наукової класифікації,
що дозволить розкрити специфіку та функції кооперативного права, надасть можливість
сформулювати пропозиції щодо його вдосконалення та розвитку в контексті європейського досвіду.
Крім того, це дозволить визначити місце окремих норм кооперативного права в системі права
України, їхню роль у механізмі правового регулювання, межі застосування, що в сукупності буде
сприяти покращенню правозастосовної практики.
Слід зазначити, що повнота класифікації норм кооперативного права напряму залежить від
правильності визначення її критеріїв. Одним із головних критеріїв класифікації є предмет правового
регулювання, за яким здійснюється спеціалізація норм у регулюванні кооперативних відносин. У
процесі визначення спеціалізації окремих норм відбувається їх формування в окремі групи, що
утворюють інститути кооперативного права.
Залежно від змісту і призначення норми кооперативного права можна поділити на базові,
загальні та спеціальні.
Базові норми визначають загальні засади кооперації в Україні, у тому числі: її завдання і цілі,
основні принципи та економічні засади діяльності, фундаментальні та етичні цінності кооперації.
Базові норми містяться в Конституції України (ст.ст. 36, 42); в Указі Президента України, яким
визначено заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні
економіки України на ринкових засадах; Законі України «Про кооперацію», який є рамковим
кооперативним законом (ст.ст. 1, 3, 4, 23).
Загальні норми кооперативного законодавства регламентують на загальному рівні діяльність
усіх видів кооперативних організацій, зокрема: визначення кооперативу як первинної ланки системи
кооперації, вимоги до статуту кооперативу, порядок створення кооперативу, питання членства в
кооперативі (порядок вступу в кооператив, права та обов’язки членів кооперативу, підстави
припинення членства), питання управління кооперативом (визначають його керівні органи та їх
компетенцію), порядок формування фондів кооперативу, правовий режим майна кооперативу,
порядок формування цін і тарифів на продукцію, вироблену кооперативом, а також питання
відповідальності кооперативу та припинення його діяльності. Ці норми містяться в Законі України
«Про кооперацію» (ст.ст. 6-22, 24-29).
Спеціальні норми регулюють діяльність окремих типів кооперативних організацій з
урахуванням присутніх їм особливостей, що визначається їхніми цілями. Спеціальні норми
містяться в: Господарському кодексі (далі – ГК), який визначає господарсько-правовий статус
виробничих кооперативів; Законі України «Про споживчу кооперацію», який визначає особливості
діяльності споживчих товариств; Законі України «Про сільськогосподарську кооперацію», який
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визначає особливості діяльності виробничих і обслуговуючих кооперативів, що працюють у сфері
сільського господарства; Законі України «Про кредитні спілки», який визнає порядок створення,
діяльності та припинення діяльності кредитних спілок; у підзаконних актах органів державної
влади, що окремо регулюють діяльність житлових, гаражних та садівничих кооперативів.
Залежно від характеру норми кооперативного права поділяються на матеріальні, до яких
належать наведені вище норми, та процесуальні.
Завданням процесуальних норм є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних
законом інтересів сторін третейського розгляду шляхом всебічного розгляду та вирішення спорів на
підставі Конституції, законів України «Про третейські суди», «Про споживчу кооперацію» та інших
нормативно-правових актів. Процесуальні норми кооперативного права містяться в Положенні про
Постійно діючий третейський суд Центральної спілки споживчих товариств України
(Укоопспілки) 1 .
Матеріальні й процесуальні норми кооперативного права є взаємопов’язаними між собою та
органічно доповнюють одна одну.
За методом правового регулювання норми кооперативного права поділяються на імперативні,
диспозитивні, рекомендаційні та заохочувальні.
Імперативні норми забезпечують виконання визначеного державою обов’язкового правила
поведінки суб’єкта кооперативного права. Як приклад імперативних норм кооперативного права
можна навести: норми, які визначають вимоги до статуту сільськогосподарського кооперативу,
закріплені у ст. 7 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»; норми, які визначають
обов’язки членів споживчих товариств, закріплені у ст. 6 Закону України «Про споживчу
кооперацію»; норми, які регулюють порядок створення кооперативу 2,3,4 . У Законі України «Про
кредитні спілки» імперативні норми визначають принципи діяльності кредитних спілок, порядок
створення і набуття ними статусу юридичної особи, форму та зміст статуту тощо 5 . Імперативні
норми складають переважну більшість норм кооперативного права.
Диспозитивні норми визначають можливість вибору суб’єктом правовідносин певного
варіанта поведінки і використовуються в кооперативному праві значно рідше, ніж імперативні. До
диспозитивних норм кооперативного права, зокрема, можна віднести: норму ч. 2 ст. 95 ГК про те,
що виробничі кооперативи можуть здійснювати виробничу, переробну, заготівельно-збутову,
постачальницьку, сервісну і будь-яку іншу підприємницьку діяльність, не заборонену
законодавством; норму ч. 3 ст. 99 ГК, якою встановлено, що статутом виробничого кооперативу
можуть передбачатися також інші права та обов’язки членів кооперативу, ніж ті, які визначені в цій
статті 6 ; норму ст. 12 Закону України «Про кооперацію», що передбачає можливість регулювання
діяльності окремих типів кооперативів або кооперативів за напрямами їхньої діяльності
спеціальними законами та статутами; норми ст. 34 цього самого Закону про те, що трудові
відносини в кооперативних організаціях регулюються цим Законом, законодавством про працю,
статутами кооперативних організацій та правилами внутрішнього трудового розпорядку 7 ; норму ч. 2
ст. 13 Закону України «Про кредитні спілки», яка визначає, що органи управління кредитної спілки
створюються та діють у порядку, визначеному цим Законом, а також іншими нормативноправовими актами та статутом кредитної спілки 8 .
1

Довідник інструктора організаційно-кооперативної роботи (2007). Київ: ПП «Видавничий дім
«Комп’ютерпрес», 427-430.
2
Закон про кооперацію 2003 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 5, 35. – [зі
змін. та допов.].
3
Закон про споживчу кооперацію 1992 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 30,
414. – [зі змін. та допов.].
4
Закон про сільськогосподарську кооперацію 2012 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради
України, 2013, 50, 698.
5
Закон про кредитні спілки 2001 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 2002, 15,
101. – [зі змін. та допов.].
6
Господарський кодекс України 2003 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 18,
19-20, 21-22, 144. – [зі змін. та допов.].
7
Закон про кооперацію 2003 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 5, 35. – [зі
змін. та допов.].
8
Закон про кредитні спілки 2001 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 2002, 15,
101. – [зі змін. та допов.].
295

ISSN 2336‐5439

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

Рекомендаційні норми кооперативного права визначають бажані варіанти поведінки суб’єктів
з точки зору його дотримання. До рекомендаційних можна віднести норму ч. 3 ст. 3 Закону України
«Про кредитні спілки», яка визначає, що кредитна спілка може укладати від свого імені договори та
інші угоди, які не суперечать цьому Закону, іншим нормативно-правовим актам та статуту
кредитної спілки; норму ч. 4 ст. 9 цього самого Закону, згідно з якою виконання функцій
ліквідаційної комісії кредитної спілки може бути покладено на спостережну раду кредитної спілки.
Заохочувальні норми в кооперативному праві зустрічаються відносно рідко і становлять
собою припис здійснення державою заохочення за вчинення суб’єктом права певного варіанта
поведінки. Наприклад, ч. 2 ст. 17 Закону України «Про споживчі товариства» передбачає заохочення
у вигляді надання державою споживчим товариствам пільг у разі створення ними підприємств
агропромислового комплексу. Заохочувальною можна вважати й норму ст. 26 цього Закону, якою
розмір кооперативних виплат, що розподіляються між членами кооперативу за результатами
фінансового року, поставлено в залежності від їх безпосередньої участі в господарській діяльності
кооперативу.
За способом правового регулювання норми кооперативного законодавства поділяються на
правовстановлюючі, зобов’язуючі й забороняючі.
Правовстановлюючі норми кооперативного права дозволяють суб’єктам правовідносин
здійснення певних дій у випадках, передбачених законодавством, а також на нормативному рівні
закріплюють базові правові положення. Так, ч. 1 ст. 8 Закону України «Про споживчу кооперацію»
споживчим товариствам дозволено об’єднуватися на добровільних засадах у місцеві спілки,
Центральну спілку споживчих товариств України та надано право вільного виходу з них. Частиною
1 ст. 9 цього самого Закону закріплено, що власність споживчої кооперації складається з власності
споживчих товариств, є однією з форм колективної власності; вона складається з власності
споживчих товариств, спілок, підпорядкованих їм підприємств і організацій та їхньої спільної
власності; кожний член спілки споживчого товариства має свою частку в його майні, яка
визначається розмірами обов’язкового пайового та інших внесків, а також нарахованих дивідендів.
Статтею 8 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» встановлено, що членами
виробничого сільськогосподарського кооперативу можуть бути тільки фізичні особи, а членами
обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу – як фізичні, так і юридичні особи, які
визнають статут і дотримуються його вимог, користуються послугами, формують фонди та беруть
участь у діяльності кооперативу. Статтею 16 Закону України «Про кооперацію» визначено
повноваження виконавчого органу кооперативу, зокрема: здійснення управління кооперативом у
період між загальними зборами членів кооперативу, забезпечення виконання їхніх рішень;
представництво кооперативу у відносинах з органами державної влади та органами місцевого
самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами; укладення угод
між кооперативом та іншими особами; вчинення дій від імені кооперативу в межах, передбачених
статутом кооперативу.
Зобов’язуючі норми кооперативного права встановлюють припис на здійснення суб’єктом
чітко визначеної позитивної дії. Наприклад, ст. 12 Закону України «Про кооперацію» на членів
кооперативу покладає обов’язки додержання статуту кооперативу, виконання рішень органів
управління кооперативу та органів контролю за діяльністю кооперативу, виконання своїх
зобов'язань перед кооперативом, сплата визначених статутом кооперативу внесків; стаття 20
встановлює обов’язок створення в кооперативах усіх типів неподільного фонду, який формується за
рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу кооперативу; за ст. 29, у разі ліквідації
кооперативу, на ліквідаційну комісію покладено обов’язок провести роботу, пов'язану із стягненням
дебіторської заборгованості кооперативу і виявленням претензій кредиторів (з повідомленням
останніх про ліквідацію кооперативу), встановленням порядку і строків проведення ліквідації.
Забороняючі норми кооперативного права покладають на суб’єкта правовідносин обов’язок
утримуватися від учинення чітко визнаних у нормативному акті дій. Метою запровадження
забороняючих норм є забезпечення дотримання встановленого кооперативним законодавством
порядку господарювання та захист прав або інтересів інших суб’єктів правовідносин. В окремих
випадках забороняючі норми можуть відсилати до застосування іншої норми, що передбачає
юридичну відповідальність за її порушення. Як приклад забороняючої норми, можна навести норму
ст. 20 Закону України «Про кооперацію» про заборону розподілення між членами кооперативу
коштів неподільного фонду.
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У механізмі правового регулювання кооперації важливою формою реалізації норм права є
діяльність судових органів, зокрема: загальних судів України та Постійно діючого третейського
суду при Центральній спілці споживчих товариств України (Укоопспілки). Діяльність судових
органів спрямована на вирішення спорів за участі кооперативних організацій, у процесі якої
формується практика застосування кооперативного законодавства.
У цьому сенсі особливе значення має практика Верховного Суду України, вироблена за
наслідками розгляду заяв про перегляд судових рішень, ухвалених судами касаційної інстанції, з
мотивів неоднакового застосування ними одних і тих самих норм матеріального права (у тому числі
кооперативного) у подібних правовідносинах, яка є обов’язковою не лише для судів нижчого рівня,
а також і для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативноправовий акт, що містить зазначену норму права 1 .
Також не можна не враховувати й правозастосовну діяльність контролюючих органів, у тому
числі: Державної фіскальної служби України, що здійснює контроль за дотриманням
кооперативними організаціями вимог податкового законодавства; Кабінету Міністрів України, а
також органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, на яких законодавством
покладається компетенція здійснення державного регулювання цін на певні групи товарів і послуг 2 .
Здійснюючи планові та позапланові контрольні перевірки, зазначені контролюючі органи
встановлюють факти, що мають юридичне значення, фіксують їх шляхом складання актів перевірок
та роблять висновок щодо дотримання суб’єктом, що перевіряється, певної норми права. Під час
цього процесу відбувається практичне тлумачення норм права компетентним органом влади. По
суті, їхня діяльність має допоміжний характер, оскільки, крім здійснення контрольних функції, вона
ще спрямована й на формування єдиної практики застосування законодавства та вдосконалення
роботи всього механізму правового регулювання кооперативних відносин.
Висновок. Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що механізм правового
регулювання кооперації України становить собою достатньо складну інтегровану систему тісно
пов’язаних між собою юридичних засобів, способів і методів правового впливу, завданням якої є
регулювання господарських відносин у сфері кооперації.
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VICARIOUS RESPONSIBILITY OF THE MINISTRY OF
DEFENSE FOR ECONOMIC COMMITMENTS OF A
MILITARY UNIT AS A FEATURE OF THE SPECIFIC
ECONOMIC ACTIVITIES IN THE ARMED FORCES OF
UKRAINE
The article deals with legal regulation of vicarious responsibility of the Ukrainian Defense
Department for economic obligations of military units during their economic activities.
There is indicated the specificity of such activity in the Armed Forces of Ukraine that shall be
settled by special legislative acts.
Attention is focused on the existing inconsistencies of the current legislation on issues that are
investigated, the need to eliminate them, and the need to rationalize the rules of military law
through adherence of interconnection as to the theory of economic law, and taking into account
the existing legal provisions in the field of economic legislation of the country as well.
Key words: non‐profit economic activities, military units of the Armed Forces of Ukraine, military
economy, military property, economic entity, vicarious liability, Ministry of defense of Ukraine,
extrabudgetary incomes.
Introduction
The Armed Forces of Ukraine are special state organization (formation), which shall perform one of
the most important functions of the state – defense of Ukraine, protection of the sovereignty, territorial
integrity and inviolability 1 .
Therefore, the implementation of measures aimed at strengthening the country's defense capability is
a matter of public character, and maintenance of their own armed forces should occur only at the expense of
the state budget.
But, the real economic situation in Ukraine in the current environment does not allow to ensure 100
percent provision for defense needs with the State budget, particularly in terms of reforming the Armed
Forces of Ukraine. Such a situation resulted necessity of involvement the national Armed Forces to
accomplishment of their own economic activities in order to obtain additional sources of funding everyday
functions of troops directed to maintain their combat and mobilization readiness at the appropriate level
(extrabudgetary incomes).
Participating of military units of the Armed Forces of Ukraine in economic relations, to date, on the
one hand, though legally authorized by the State, but on the other hand, permeated with the spirit of the
specificity and purpose limitations. This problem is exacerbated by some obsolescence, and therefore –
mismatch and contradictory of legal regulation economic and commercial activities of military units, which
inevitably causes difficulties in the practical implementation of the existing legislation on this issue.
However, the level of scientific research the legal status of military units, their economic activities
remains negligible. Among the theoretical investigations of national researchers with stated issue works of
O.Vinnyk, O.Zeldina, S.Ivanov, V.Kisel, P.Kondyk, O.Petrychenko, V.Scherbyna and some others have
been devoted. Outside Ukraine, particularly in Russia Federation, where the level of investigation the issues
of economic and business activity of military units is much deeper, it is necessary to note works of
V.Baranenkov, A.Vinohradov, A.Kudashkin, V.Kudashkin, V.Lesovoy, V.Manov, L.Smorchkova,
V.Strekozov, S.Tereshkovych and many others.
Main results of research
A significant proportion of economic relations in society constitute business relationships, which by
their legal nature are formed both in the horizontal and in the vertical plane, but herewith characterized by a
close interconnection, unity, as they have organizational-pecuniary nature.
1

Конституція України 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 30, 141.
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The concept of economic relations is inextricably linked to the concept of business activities that
G.L.Znamenskyy defined as activities in the sphere of material production associated with the organization
of the use of property for the manufacture and sale of goods, works and services 1 .
Other authors define economic activities as socially useful activities of business entities for the
production of products, works and services in order to their realization for a fee (as a commodity) that is
based on a combination of private and public interests is carried out professionally and undergo significant
regulation for social orientation of the economy 2 .
Despite the large number of definitions of economic activity in scientific works and in some
legislation, more meaningful concept of economic activity is given in Art.3 of Economic Code of Ukraine,
where such activity is determined by the activity of entities in the area of social production, focused on
manufacturing and selling products, works or services of value character with price definiteness 3 .
Economic activities are classified according to various criteria. Thus, it should be noted that all the
scientists in the field of economic law in their works, exactly as the legislator in the Economic Code of
Ukraine, pay particular attention to research and regulating the differentiation of economic activity on the
criteria of goal (purposefulness) of its implementation, dividing it into a business (commercial) and nonprofit economic activity (Economic Code of Ukraine, 2003, Art. 3, 42, 52)4 . Commercial economic activity
(entrepreneurial) – is an economic activity that is carried out to achieve economic and social results and to
make a profit. Non-profit activity is carried out without the purpose of generating profit.
In view of the chapters VII and VIII of the Economic Code of Ukraine, it is possible to distinguish
certain types of economic activity by the criterion of specificity their realization (even among the diversity
of economic relations in general), and thus also the specific means of their legal regulation of (special legal
regimes). Among them: foreign-economic activity, foreign investment, special economic regimes. The
latter include: the creation of special (free) economic zones, socially-oriented concessionary activities,
activity in the exclusive (maritime) economic zone of Ukraine, on the State Ukraine's borders, in sanitaryprotective and other protection areas, under the conditions of emergency or martial law, in some branches
of national economy, in the Armed Forces of Ukraine.
Turning to the specifics of the legal regime of economic management in the Armed Forces of
Ukraine, as the subject of this research, it is necessary to note the following.
According to O. Vinnyk, special legal regime of economic activity, inter alia in the Armed Forces
Ukraine, is established in order to stabilization (of economic situation – note of the Author) or accelerated
development in this State organization. But the expressed idea is accurately and meaningfully
complemented by O.Podtserkovnyy who draws attention to presence of and other purposes of the special
economic management regime in the Armed Forces of Ukraine as well as other regimes of economic
management related to governance of State property. Thus, in case of establishment the special economic
management regimes in general sectors of economy, the public interest in the preservation and
enhancement of state and municipal property is taken into consideration 5 .
Owing to research of the theoretical aspects of special economic management regimes scientist O.
Zeldina gives the notion of a special economic management regime as a legal regime that defines the
organization and carrying out economic activity in a particular area, in certain field of economy, which
differs from general regime of economic activity set by law, and is introduced by the State with a purpose
to provide reasonable combination of public and private interests through the establishment of limits and/or
incentives for economic entities 6 .

1

Знаменский, Г.Л. (2012). Новое хозяйственное право. Избранные труды: сборник научных трудов.
Киев: Юринком Интер, 19.
2
Вінник, О.М. (2008). Господарське право: навчальний посібник. 2-ге вид., змін. та доп. Київ: Всеукр.
асоціація видавців «Правова єдність, 10, 714.
3
Господарський кодекс України 2003 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 18,
19-20, 21-22, 144.
4
Господарський кодекс України 2003 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 18,
19-20, 21-22, 144.
5
Подцерковний, О.П., Квасніцька, О.О., Смітюх, А.В. (2010). Господарське право: підручник. Харків:
Одіссей, 339, 599-600.
6
Зельдіна, О.Р. (2007). Теоретичні аспекти спеціального режиму господарювання: автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук: 12.00.04; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. Донецьк, 33.
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Slightly differs from the present definition of the concept of a special economic management regime
that L. Taran provides. She emphasizes that a special economic management regime is a special procedure
for legal regulation of certain general relations, which is set to the concrete range of subjects, and which
differs from general regime by preferential or restrictive orientation of regulation caused by public interest
reflected in all elements of its mechanism, through guarantees, benefits, forms of government support,
restrictions, prohibitions and additional grounds of legal liability.
In accordance with scientific classification of a special economic management regime, economic
activity in the Armed Forces of Ukraine is attributed to restrictive special economic management regime
and its such kind as departmental-constant one 1 .
The restrictive special economic management regime is a mode where the legislator through the
establishment of restrictions on the implementation of economic activity reaches certain goals for the
protection of areas, facilities and more. The departmental-constant economic management regime is a mode
which always operates in a certain department (e.g., economic provision of the Armed Forces of Ukraine
belonging to the Defense Department).
The special regime of economic management in the Armed Forces of Ukraine is primarily
established by law peculiarities of possession, use and disposal of property that is managed by the Armed
Forces, that is a significant part of public property. Therefore the legal regime of this property and
economic activities carried out by its use has not secondary importance to the economy and, in particular,
for its State sector.
Economic activities of the Armed Forces of Ukraine is regulated through the establishment of
restrictions in the organization and running economic operations by military units to maintain their
everyday functions, combat and mobilization readiness that allows to balance public and private interests.
The established legal construction is aimed at ensuring systematic interaction between different
subjects who are involved in this process (Ministry of Defense of Ukraine, military units, civilians, military
personnel involved in business transactions) by defining the mutual rights, duties and responsibilities of all
subjects of these complex relationships. Economic provision of the Armed Forces of Ukraine stipulates
vertical (management) and horizontal (contractual) relationships.
Special legislative act regulating performing economic activity in the Armed Forces of Ukraine,
except parts 2-4 of Article 414 of the Economic Code of Ukraine, is the Law of Ukraine “On economic
activities in the Armed Forces of Ukraine” 2 , and also a number of other legislative and normative legal acts
adopted to the development of special laws.
According to the analysis of the legal framework on this issue, scientists concluded that the specific
nature of economic activities in Armed Forces of Ukraine, which is determined by several criteria. Among
them, in particular, the scientists observed: a) its non-profit nature; b) presence of a specific purpose due to
difficult economic situation in the State. It is to obtain additional sources of funding for the Armed Forces
of Ukraine to maintain the proper level of their combat and mobilization readiness; c) concretization and
limitation of forms and types of economic activity permitted to military units of the Armed Forces of
Ukraine; d) execution of certain kinds of activities which are subject to licensing, free of charge to pay for
obtaining necessary licenses; e) special procedure for transmission by military units assigned to them
movable and immovable property for rent; f) establishment of a special procedure for registration of of
military units as subjects of economic activities (economic entities). It should be noted that such features
include also a special procedure of accounting and use of funds gained due economic activities of military
units of the Armed Forces of Ukraine, as well as obligation of the Ministry of Defence to bear subsidiary
liability for economic duties of a military unit – an economic entity, in the event of insufficient funds at the
relevant accounts of budget expenses.
Thus, in accordance wsth the art. 5 of the Law of Ukraine “On economic activities in the Armed
Forces of Ukraine” the military unit as an economic entity is responsible for its obligations by funds
received on its account under the relevant articles of the estimate budget (except protected articles). And in
the event of insufficient of allocated funds the Ministry of Defense bears finance responsibility for the
military unit’s contractual obligations. That is actually the legislator establishes vicarious liability of central
body of state administration of Ukraine – Ministry of Defense – for a military units’ obligations which
1

Зельдіна, О.Р. (2007). Теоретичні аспекти спеціального режиму господарювання: автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук: 12.00.04; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. Донецьк, 33.
2
Закон про господарську діяльність у Збройних Силах України 1999 (Верховна Рада України). Відомості
Верховної Ради України, 48, 408.
301

ISSN 2336‐5439

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

emerged when excercising by the latter economic activities and in case of insufficient funds at the relevant
budget articles (accounts).
Let us consider this very important and essential feature of specificity of the legal regime of
economic management of military units in the Armed Forces of Ukraine.
Economic libility by itself is a special kind of legal liability, hich is used in the economic
management and realized via laying on the offender of certain economic and legal sanctions. Apart from
stem features, economic liability also has aspectual (specific) ones. Among the latter, in particular, are the
ones which presuppose the responsibility not only by law or relevant legal act of the authorized state
bodies, but also by economic contracts, including the constituent ones, that are concluded with the legal
requirements 1 .
Also, unlike the civil, administrative or legal liability set by labor law, economic liability of the
subject of economic management occurs usually regardless of the guilt of a violator of economic
obligations 2 . The latter exclude force majeure circumstances which in most cases should be taken into
consideration when concluding of economic contracts. In other words, economic responsibility generally is
based on the presumption of guilt of an offender – a subject of economic management 3 . But here it is
necessary to consider that absence of fault in any case not preclude the application of such form of
economic responsibility as the operational-economic sanctions 4 .
As a general rule regarding the scope of economic and legal liability the founders and members a
subject of economic management (business entity) are not liable for the obligations of this subject
(Economic Code of Ukraine, 2003, Art. 219; Civil Code of Ukraine, 2003, Art. 96)5 . However, this rule can
have exceptions provided by law or the constituent documents. This exception is cases of vicarious liability.
Reference literature 6 include vicarious liability to civil liability species and define it as an additional
liability of persons responsible with the debtor in cases provided by law or contract. According to the rules
set out in Article 619 of the Civil Code of Ukraine, the essence of vicarious liability is that a creditor before
making claims to the subsidiary debtor has to apply the requirements for the main violator of contract. And
only if the creditor can not meet his demands by the principal debtor, he refers with his requirements to the
vicarious debtor. If the latter satisfies the creditor claims, he acquires a right of recourse to the principal
debtor.
Considering the multiplicity of subjects in economic obligations G. Smolin defines vicarious liability
as a form of economic liability, which lies in the additional liability of a third party along with the principal
violator, realization of which exercises “by turn”. Claims must be made primarily to the principal debtor
and only if the failure to obtain from him their satisfaction in full or in part – to the person who has
additional (subsidiary, vicarious) liability 7 .
Thus, understanding of vicarious liability in civil and economic law are identical. In addition, as a
general rule established by the parts 1 and 2 of Art. 219 of the Economic Code of Ukraine, founders of
subject of economic management (business entity) are not liable for the obligations of this entity, except as
provided by law or the constituent documents of that entity. For failureor improper performance of
economic obligations or violation of the rules of economic activities offender responds with belonging to
him/it by the right of ownership or assigned to him/it under economic jurisdiction or operational
management of the property, unless otherwise stipulated by normative legal acts of higher legal force.
As for the exceptions to this rule, they are, for example by virtue of part 7 of Art. 77 of the Economic
Code of Ukraine concern an official government enterprise, which is responsible for its obligations only by
1

Задихайло, Д.В. (2012). Розділ 8.2. Господарське право: підручник. <http://pidruchniki.ws/
1584072048615/ pravo/gospodarske_pravo_-_zadihaylo_dv>.
2
Мамутов, В.К. (ред.) (2002). Хозяйственное право: учебник. Киев: Юринком Интер, 862.
3
Щербина, В.С. (2003). Господарське право: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 145.
4
Подцерковний, О.П., Квасніцька, О.О., Смітюх, А.В. (2010). Господарське право: підручник. Харків:
Одіссей, 339, 599-600.
5
Господарський кодекс України 2003 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 18,
19-20, 21-22, 144.
Цивільний кодекс України 2003 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 40-44, 356.
6
Терминологический словарь. Портал ЛІГА:ЗАКОН.
<http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/TS000793.html>.
Шемшученко, Ю.С. (відп. ред.) (1998). Юридична енциклопедія: в 6 томах. Київ: "Укр. енцикл.", Т. 1: АГ, 436.
7
Смолин, Г.В. (2008). Господарське право України. Загальна частина: навчальний посібник. Львів.
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funds that are at its disposal. In case of insufficiency of these funds, the Government represented by
authorized state body in whose jurisdiction the enterprise is, bears full vicarious liability for economic
obligations of the official government enterprise.
Such an exception, of course, and to be considered as established in Article 5 of the Law of Ukraine
"On economic activities in the Armed Forces of Ukraine" Ministry of Defense’s duty to be responsible for
the obligations of a military unit – a subject of economic management in the event of insufficient funds on
the relevant accounts of this unit’s estimate budget (except the protected articles).
In this, it needs to remember that the property of a military unit owned by the State and under Art. 3
of the Law of Ukraine "On the legal regime of property in the Armed Forces of Ukraine" 1 and Part 3 of Art.
5 of the Law of Ukraine "On economic activities of the Armed Forces of Ukraine" is located in a military
unit under the right of operational management and can not be subject to penalties for the obligations of a
military unit. The only object of satisfaction of the creditor for the obligations of the military is just
monetary funds that are found at the corresponding treasure account of a military unit, in case of which
insufficiency the Ministry of Defense of Ukraine must bear vicarious responsibility. However, since the
indicated Law regulates the legal basis of economic activities and responsibility of a military unit as a
business entity in accordance with the Preamble and Article 5, it casts doubt on application of vicarious
liability to the Ministry of Defense of Ukraine for budgetary commitments of a military unit. That is such
commitments which, for example, although specified by certain contracts, but directed to purchase goods,
services or works to the needs of the military unit at the expense of the State Budget and are not related to
economic obligations of the military as a business entity (subject of economic management). The
circumstance that military unit in the specified legal norm is defined as a business entity, emphasizes only
the right of the military unit to participate in the economic circulation, but does not accentuate on the fact
that a breach of its obligations, inflicting damage or loss or which it is to be responsible under law and
contract, occurs during (or in consequence of) exactly economic activities of the military unit. That
economic activity, purpose and content of which are specified in Art. 1 of the aforesaid Law – providing
daily life activity of troops (forces) to obtain additional financing sources.
In general, establishing vicarious responsibility of the Defense Ministry of Ukraine for the
obligations of a military unit is quite fair, because the State represented by the Ministry of Defence is the
ultimate acquirer or consumer of results of performance (including economic) of any military unit 2 . Thus,
the State as the owner of the property on which military units are functioning, in a certain sense "stands
behind each of their agreement, even if committed in their name" 3 , and, in fact, at any time can: a)
withdraw military property (fully or partially); b) liquidate or relocate military unit; c) approve the estimate
expenditures of the military unit (both in for General and for Special Fund of State Budget) in less than the
needed a military unit to perform its commitments (including under economic contracts) amount, or make it
with significant delays; d) etcetera. That is does not always precisely military unit will cause failure or
improper fulfillment of contractual obligations, including those to make their own economic activities.
In this, it seems quite successful the above legal norm, enshrined by Part 7 of Art. 77 of the
Economic Code of Ukraine on the specifics of property accountability of official government enterprises on
the results of their economic activity, basic elements of which, in view of the foresaid, worth to introduce to
the rules of economic liability of military units. Therefore, Partss 1 and 2 of Article 5 of the Law of Ukraine
"On economic activities in the Armed Forces of Ukraine" needs further adjustment: Part 1 of Article 5 after
the phrase "rights and interests of individuals and legal entities and state" should be supplemented with the
words "as a result of economic activity", and the Part 2 of the same Article, after the words "and in case of
their insufficiency" to supplement with the word "vicarious".
However, the problem remains the fact that a detailed procedure for implementing provision of
Article 5 of the above mentioned Law concerning the involvement of the Ministry of Defense of Ukraine to
responsibility for economic obligations of military units is still not developed. To that was indicated in
some previous scientific researches in relation issues of tort ability of military units of the Armed Forces of

1

Закон про правовий режим майна у Збройних Силах України 1999 (Верховна Рада України). Відомості
Верховної Ради України, 48, 407.
2
Іванов, С.О. (2007). До питання про цивільно-правовий статус МОУ. Університетські наукові записки,
4, 164.
3
Сергеев, А.П., Толстой, Ю.К. (ред.) (2005). Гражданское право: в 3-х томах. 4-е изд., перераб. и доп.
Москва: «Проспект», Т.1, 225.
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Ukraine 1 . Indeed, military units are purely budgetary organizations which for certain Treasury regulations
are financed from the State Budget. This circumstance requires special legal mechanism for the
implementation of economic-proprietary commitments by the Defense Department to third parties in case
of failure their performance by subordinate military units. The mechanism of settlement of accounts
payable of military formations and law enforcement agencies for receiving military property (commodities,
production), work performed and services rendered 2 , can only be considered as an example of the legal
settlement of this problem, but in no way can be applied as a mechanism for vicarious liability of the
Ministry of Defense for economic obligations of military units, because the above Regulation: a) adopted in
pursuance the Law of Ukraine "On the Procedure of Repayment Commitments of Taxpayers" (the Law of
Ukraine "On the Procedure of Repayment Commitments of Taxpayers", 2000. The Law has expired in 2010
– note of the Author) 3 ; b) directed to repay the tax obligations to the budget creditors being business entities
– immediate suppliers of military equipment, executors and service providers to military units, but not vice
versa; c) covers a certain time period which has remained in the past; d) determines the subsidiary debtor
for liabilities of military units not the Ministry of Defense, but State as an immediate owner of military
property represented by public body – the State Treasury of Ukraine (present time – State Treasury Service
of Ukraine).
Conclusions
Thus, the charge of the Ministry of Defence to bear subsidiary responsibility for economic
obligations of a military unit – the subject of economic management in the event of insufficiency funds the
latter on the relevant articles of the estimate budget is a feature of the specificity of economic activities in
the Armed Forces of Ukraine. However, the legal establishment of vicarious responsibility of the Ministry
of Defense of Ukraine for economic obligations of military units in the event of insufficient funds in their
possession on the relevant articles of the estimate of costs in the State Treasury agencies, not completely
solve the problem of satisfying the legitimate claims of creditors (counterparties of military units in
economic relations) at the expense of the subsidiary debtor. Such a legal mechanism requires separate
development and adoption of a special act of the Government of the country. At the same time further
normative work on this issue should take place in close relationship with both the theory of economic law,
and taking into account the existing general legal provisions in the field of economic legislation when
searching for solutions of assigned to the Armed Forces of Ukraine problems and economic challenges of
our days.
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A PENALTY AS A WAY TO ENFORCE CONTRACTUAL
OBLIGATIONS TO PROVIDE SERVICES
The article studies the characteristics of penalty as the most common way to enforce the
obligations to provide services.
Condition of the economy of any country, stability and efficiency of civil turnover are directly
dependent on the conscientiousness and diligence of participants in civil turnover and on the
proper fulfillment of contractual obligations. A specific feature of modern civil turnover became
the low level of contractual discipline, a significant increase in the number of non‐fulfilled or
improperly fulfilled obligations. This, in turn, stipulated the urgent need to improve the
protection of the interests of participants in civil turnover and exacerbated the problem of
ensuring the proper fulfillment of obligations.
In our legal system, the main task to enforce the fulfillment of contracts on the provision of
services is seen as creating ways to encourage a debtor to a personal fulfillment of a contract
and only in case of impossibility of personal fulfillment ‐ to the creation for a creditor additional
indemnity in the event of non‐ fulfillment or improper fulfillment of a contract. In addition, it
should be noted that the current civil law does not limit parties of a treaty in deciding how to
enforce the obligations, as well as the simultaneous use of all or some of the to enforce the
fulfillment of contracts.
One of the main functions inherent to a penalty as a method of enforcement of contractual
obligations in general and for the provision of services in particular, is stimulating (ensuring)
function. Stimulatory character of a penalty may be directed to different areas of interest of a
creditor depending on the type of obligations and direct duties of a debtor. Thus, the penalty
may be provided pursuant to the debtor obligation in kind. This occurs, for example, by
establishing fines and penalties in case of delay in delivery of services; in case of damage during
transport, etc. That is, we can say that in a contractual obligation to provide services, the
objective is to forfeit material incentives for a debtor to the proper fulfillment of their main
duties: activities related to the provision of services. However, it should be noted that this
stimulatory effect mainly peculiar to a penalty established in the long‐term legal relationships
(storage, bank credit facilities, etc.).
So, as you can see from the above construction contract‐mandatory penalty is a specific
structure of Soviet law that is stipulated with a planned system of economic management. In this
case, the contractual penalty is mandatory in fact turned into a legitimate penalty due to the
existence of centralized economic planning. If a party refuses to sign a contract, a court
recognized the existence of certain rights and obligations under the plan document. In our
opinion, in the present conditions of a market economy any reason to distinguish such a penalty
in the service agreement was lost, because it is unsuitable for modern domestic law.
Thus, at the conclusion of contracts for the provision of services parties have the opportunity to
pre‐determine how to enforce the obligations that will stimulate the proper fulfillment of
contract terms. In our opinion, a penalty is the most common, universal way to enforce the
obligations to provide services, and this seems an advantage over other ways to enforce the
obligations.
The unreasonableness of narrowing of penalty by defining it exclusively in cash was grounded.
Attention is focused on the need to expand the scope of contractual penalties, since the
possibility of using contractual penalty gives contractors greater guarantees to ensure proper
fulfillment of the service contract.
Key words: contracts for services, types to enforce an obligation, penalty, penalization, types of
penalties, violation of contractual obligation.
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Condition of economy of any country, stability and efficiency of civil turnover are directly dependent
on the conscientiousness and diligence of participants in civil turnover and on the proper fulfillment of
contractual obligations. A specific feature of modern civil turnover became the low level of contractual
discipline, a significant increase in the number of non-fulfilled or improperly fulfilled obligations. This, in
turn, stipulated the urgent need to improve the protection of the interests of participants in civil turnover
and exacerbated the problem of ensuring the proper fulfillment of obligations.
In order to protect the interests of creditors and prevent or reduce the size of negative legal
consequences of a possible non-fulfillment or improper fulfillment of an obligation by a debtor the
institution to enforce the obligations is used. This special legal institution took its place in civil legislation
(Chapter 49 of the Civil Code of Ukraine), which provides special ways to enforce obligations, which are
penalty, pledge, retention, surety, guarantee, earnest, as well as other methods defined by law or contract.
Despite the importance and applicability of the ways to enforce obligations they are not fully
regulated by legislation, stir controversy in practice and bring forth to ambiguity of interpretation. Despite
the fact that the ways to enforce proper fulfillment of contractual obligations are applied in accordance with
current legislation, the clear understanding of the nature and principles of the application of specific
measures to enforce proper fulfillment of contractual obligations, including the provision of services
becomes particularly actual today.
Thus, the Civil Code of 1922 did not contain a general division concerning ways to enforce
obligations. Civil Code of the Ukrainian SSR in 1963 included the Art. 178 "Enforcement of obligations",
which was perceived as general and gave the definition of the enforcement of obligations and an exhaustive
list of its types (penalty, pledge, surety, earnest and guarantee). Despite the fact that the list was exhaustive,
the parties of a contract to provide services had no opportunity to choose other ways to enforce the
obligations. But the legislator of the Civil Code of Ukraine adheres to a fundamentally new approach to the
definition of ways to enforce obligations which lies in the fact that both the law and the contract may
provide different ways of enforcement than established in Part 1 of Art. 546 of the Civil Code of Ukraine.
Note that in contemporary legal literature there are similar ideas about the inadvisability to fix
general provisions on the enforcement of obligations at the legislative level. Moreover, V. Popandopoulos
criticized the feasibility to combine the relevant legal institutions in one chapter on the grounds that the
enforcement of obligation as a separate institution does not exist 1 . Other scientists argue that a solid
doctrine about the enforcement of obligation has not yet been created in the domestic civil law, although
there is a great need for such teaching 2 .
The ways to enforce proper fulfillment of contractual obligations to provide services is characterized
by such features: a) the predictability by legal and/or contractual norms; 2) the dependence on the
mechanism and nature of obligations to provide services; 3) the directivity on the enforcement of existing
service obligations; 4) the conditionality with realities of economic and social nature, with a large
probability of non-fulfillment or improper fulfillment of contractual conditions on the provision of services
by a debtor; 5) the encouragement of a debtor for proper fulfillment of obligations due to the possibility of
using additional negative consequences in the form of encumbrance of property and inability of use or
possession of property, or significant growth of the cost on obligations or possible losses in future; 6) the
synchronization with the peculiarities of certain types of service contracts, or even direct integration to its
mechanism.
In our legal system, the main task to enforce the fulfillment of contracts on the provision of services
is seen as creating ways to encourage a debtor to a personal fulfillment of a contract and only in case of
impossibility of personal fulfillment - to the creation for a creditor additional indemnity in the event of nonfulfillment or improper fulfillment of a contract. In addition, it should be noted that the current civil law
does not limit parties of a treaty in deciding how to enforce the obligations, as well as the simultaneous use
of all or some of the ways to enforce the fulfillment of contracts.
Thus, in spite of the criticism of the inappropriate fixation of general provisions about the
enforcement of obligations at legislative level, the approach of legislator enshrined in Chapter 49 of the
Civil Code of Ukraine seems more corresponding; this approach consolidated both general provisions on
the enforcement of obligations and special regulations on the use of each of the ways fixed in this chapter.
1

Попандопуло, В.Ф. (1980). Обязательство и ответственность в гражданском праве. Вестник
Ленинградский университета, 93.
2
Пучковская, И.И. (2012). Относительно разграничения видов обеспечения исполнения обязательства и
мер гражданско-правовой ответственности (на примере неустойки). Киев: Алерта, 125.
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As a result, a creditor and a debtor may realize the specific consequences of non-fulfillment or improper
fulfillment of contractual obligation.
Speaking about legal nature of a penalty we should note that there are discussions in the doctrine
whether to recognize a penalty as a way to enforce the fulfillment of an obligation or as a measure of
responsibility, or to recognize the dual legal nature of a penalty. Without focusing our attention on this
issue, we’ll note that in this paper the most common and acceptable point of view about the dual nature of a
penalty in civil law is supported: a penalty is a way to enforce the fulfillment of an obligation and a
measure of civil liability at the same time 1 . In our opinion, the abovementioned approach is quite
acceptable for an understanding of legal nature of a penalty as a way of enforcement of contractual
obligations to provide services, because on the one hand a penalty is included to the legislative measures
aimed to stimulate the proper fulfillment of obligations taken on by a debtor to establish additional
guarantees for satisfaction of the creditors' interests; and on the other, in the event of breach of contract to
provide services a debtor gets an additional obligation to pay a penalty. Thus, according to I.
Puchkovskaya, types of enforcement of obligations, of course, encourage a debtor to fulfill his obligation,
but its main purpose is to protect a creditor in the event of a breach of the secured obligation by a debtor 2 .
One of the main functions inherent to a penalty as a way to enforce a contractual obligation in
general and for contract to provide services in particular, is stimulating (ensuring) function. Stimulating
nature of a penalty may be directed to different areas of interest of a creditor depending on the type of
obligation and direct responsibilities of a debtor 3 . Thus, a penalty may enforce the fulfillment of obligation
by a debtor in kind. This occurs, for example, by establishing fines and poena in case of delay in provision
of services or in case of damage of cargo during transportation, etc. That is, we may say that in a
contractual obligation to provide services, the objective of a penalty is a material motivation of a debtor for
proper fulfillment of his main duty: to carry out the activity related to the provision of services. However, it
should be noted that this stimulatory effect mainly peculiar to the penalty established in the long-term legal
relationships (storage, bank credits, etc.).
Speaking about the peculiarities of a penalty as a way to enforce obligations to provide services it is
appropriate to allocate next features: a) a penalty is characterized with accessory (complementary) nature to
the main obligation, i.e., a penalty is a supplement to the existing contractual obligation to provide services;
b) a penalty is aimed at the prevention of non-fulfillment or improper fulfillment of the service contracts; c)
non-fulfillment or improper fulfillment by a debtor of obligations under a contract to provide services
appears before the application of penalties, therefore the basis to impose the negative effect at a debtor is a
violation of a contractual obligation; d) according to the principle of freedom of a contract, the parties are
free to formulate (where possible) the terms about a penalty on their own discretion; d) a recovery of a
penalty compensates those losses incurred by a creditor because of a breach of a contract to provide
services; e) a penalty as a way to enforce an obligation to provide services unlike the other types of
enforcement of obligations has no such sign, as the presence of additional guarantee for fulfillment of
obligation.
The doctrine of civil law classifies a penalty on the criterion of sources of emergence for the next
types: a) a penalty, which emerges directly from a law (a lawful penalty); b) a penalty, which emerges
exclusively from a contract (a contractual penalty); c) a penalty that emerges from a combination of two
legal bases: from the prescriptions of a law and a contract (a lawful contractual penalty) 4 .
It should be noted that a penalty is considered lawful if the law determines not only the possibility of
its recovery, but also direct grounds for application of a penalty and its amount. A penalty which amount is
determined in a law, but parties to a contract change (increase) the amount of a penalty is considered by
V. Yakushev as a contractual penalty 5 . M. Artemenko believes that the concept of contractual penalty
covers the cases, when the necessity to impose a penalty is prescribed by law, and its amount is determined

1

Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. (1997). Договорное право. Общие положения. Москва: Статут, 384.
Пучковская, И.И. (2013). О проблеме признания видов обеспечения исполнения обязательства
способами защиты. Москва: Право, 175.
3
Константинова, В.С., Максименко, С.Т. (1981). Правовые вопросы материального стимулирования
деятельности предприятий. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 74.
4
Райхер, В.К. (1958). Правовые вопросы договорной дисциплины в СССР. Ленинград: Изд-во Ленингр.
ун-та, 121, 122.
5
Красавчиков, О.А. (1972). Советское гражданское право. Москва: Высш. Школа, 402.
2
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by jurisdictional bodies in the case where the parties had disagreements 1 . That is, if the legislator, for
example, indicates that a debtor is liable to a creditor by paying a penalty, the amount of which is
determined by the terms of a contract, such a penalty can not be considered as lawful, because the parties to
a contract to provide services may prescribe otherwise. In this case, if the parties to a contract have not
provided the enforcement of their obligation by a penalty, it will not be charged.
The next court case may serve as an example. Judicial board on civil cases of the Supreme Court of
Ukraine dismissed the protest of a deputy of Prosecutor General of Ukraine in the case of B.Yu and B.N. to
the insurance company "Oranta-Dnepr" to charge a penalty for improper fulfillment of obligation by the
defendant under insurance contracts. The Judicial board dismissed the abovementioned protest of a deputy
of Prosecutor General of Ukraine, because the insurer shall be liable for late payment of the sum insured
(insurance indemnity by paying a penalty, the amount of which was determined by terms of the insurance
contract 2 . As follows from the case, the fulfillment of obligation according to insurance contracts of B.Yu
and B.N. was not enforced by a penalty, and its amount was not defined in contracts. On these grounds the
court quite reasonably rejected the claims set in a protest of a deputy Prosecutor General of Ukraine.
Application of provisions of imperative norms about inclusion of conditions concerning the ways to
enforce obligation in a content of a contract to provide services is the evidence of care of legislator about a
consumer (customer) as economically weaker party in a contractual relationship; and on the other hand it
gives relevant guarantees to a contract party, which is forced to enter into a contract with a natural
monopolist (for example, Ukrainian railways).
Considering the totality of legal acts in Ukraine A. Otradnova concludes that today a lawful penalty
enforce the following main legal relations: a) legal relations, where one of the subjects is a state or a state
enterprise, institution, organization (legal relations emerging in connection with the provision of needs of a
state in certain resources and legal relations in which state-owned enterprise is a party providing certain
services, transfers property, finances certain works, etc.); b) civil legal relations which participants are legal
entities of private law of non-state forms of ownership, except of areas that are subject to a clear and
detailed government regulation, assurance and control (transport relations, relations in protection of
consumers' rights, credit and settlement relations, communication relations, etc.); c) other civil legal
relations not connected with the interests of a state, which inherited the enforcement of obligations with a
lawful penalty from the Soviet system of the economy (relations of supply) 3 .
It seems that offering the above-mentioned groups of legal relations A. Otradnova supported an
attempt of legislator to protect the interests of a state and state-owned enterprises from dishonest
contractors. Moreover the enforcement of certain relations to provide services by lawful penalty aimed at
normal existence and development of those areas that are under state regulation and control, because, for
example, the violations in the provision of passenger services in Kiev cause harm not only to contractors,
but to the city as a whole.
We’ll note that although current legislation has a limitation with double the NBU discount rate
regarding the collection of contractual penalties (poena) in monetary obligations, but the amount of lawful
penalty in many cases is quite significant. This is especially true about a penalty, which is set in civil
relations with a state and the responsibility bears the contracting public authority. At the same time, the
thesis proposed in legal literature about fixation at legislative level a possibility of enforcement with a
penalty deserves attention, especially concerning the fulfillment of obligations to provide services from a
state, what is important for compliance of the general principle of civil law - the principle of equality of
parties 4 .
It is commonly known that the amount of a lawful penalty is determined directly in the law that
established this penalty. The amount of a lawful penalty may not be random. In certain cases, a legal act
established the limit beyond which the liability in the form of penalties does not occur. At the same time,
the legislation does not prohibit to resize a lawful penalty in a contractual way (in this case in the service
contracts). That is parties of a contract to provide services are entitled to increase or decrease the amount of
a penalty prescribed by law.
1

Артеменко, М.С. (1986). Роль неустойки в обеспечении исполнения плановых договорных обязательств
в новых условиях хозяйствования. Москва: Минх им. Г. Плеханова, 10.
2
Ухвала Судової колегії в цивільних справах 1998 (Верховний Суд України). Офіційний веб-портал
Верховної Ради України. < http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001700-98>.
3
Отраднова, А.А. (2002). Неустойка в гражданском праве. Киев, 84.
4
Отраднова, А.А. (2002). Неустойка в гражданском праве. Киев, 86.
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The amount of a penalty may be reduced by court if one of the following conditions exists: a) if the
amount of a penalty is much greater than the size of damage; b) other circumstances of significant
importance (p. 3 art. 551 of the Civil Code of Ukraine). An example is the lawsuit for the recovery of a
penalty for delay in fulfillment of obligation in which a panel of judges of the Supreme Court of Ukraine in
the decision of 19 October 2006 pointed on the possibility of reducing the amount of the penalty for delay
of fulfillment of the obligation 1 .
The contractual penalty is formed on a fundamentally different basis. The question about its inclusion
to a contract should be settled by parties themselves. It is the parties and not the legislator who determine
the conditions for application of a contractual penalty, its amount for improper fulfillment of an obligation,
grounds and reasons to apply. As an exception, in the event of pre-contractual dispute with the consent of
the parties, the matter may be referred to a court decision 2 .
Among the varieties of contractual penalty O. Ioffe singled out: a) contractual-voluntary penalty,
which is formed on the initiative of the participants of obligation and b) contractual-obligatory, which
appears in a contract as a result of compliance by the parties of mandatory requirements of the legal norm 3 .
The amount of a contractual penalty should be determined according to the amount of penalties that
exist in current legislation for the same or similar offenses. Thus, for example, it is not justifiable when the
amount of penalty for improper fulfillment of service under a contract is greater than for non-fulfillment of
a service as far as non-fulfillment of contractual obligations is a greater violation of contract for services
than its improper fulfillment.
From the foregoing it seems appropriate to emphasize that today we have the extension of the scope
of a contractual penalty, since the possibility of contractual penalty provides contract parties with greater
guarantees to enforce proper fulfillment of a service contract. Thus, in the service contracts parties may
specify the possibility to differentiate the use of a penalty for failure to fulfill an obligation. Anticipating the
application of a penalty for breach of contractual obligations to provide services parties are able to take into
account the specifics of a particular type of service contracts, as well as features of contractual relationships
with contractors.
Another type of a contractual penalty, which is widely used in the days of the planned economy, is
contractual-obligatory penalty, which appears in the contract as a result of compliance by parties of
mandatory requirements of a legal norm. It should be noted that the approaches of those researchers to
understand the legal nature of this type of penalty is significantly different. So, if some scientists classified
it as a type of contractual penalty 4 5 , the others on the contrary underlined the need for separation of a
penalty to lawful, contractual and lawful-contractual 6 , 7 .
So, as you may see from the abovementioned the construction of contractual-obligatory penalty is a
specific structure of Soviet law, which was stipulated with the planned system of economic management. In
this case, a contractual-obligatory penalty in fact turned into a lawful penalty due to the existence of
centralized economic planning. If parties refused to sign a contract, the court recognized the existence of
certain rights and obligations under the planned document. In our opinion, in present conditions of market
economy any reasons to distinguish such type of a penalty in service contracts are useless, because it is
unsuitable for modern domestic law.
Thus, in conclusion of contracts to provide services parties have the opportunity to pre-determine
how to enforce the obligations that will stimulate the proper fulfillment of contractual terms. In our opinion,
the penalty is the most common, universal way to enforce the obligations to provide services and has many
advantages in comparison with other ways to enforce the obligations.

1

Бондаренко, Н. (2007). Свобода договора в его разумности. Киев, 17.
Гелевей, А.И. (2003). Неустойка как вид обеспечения выполнения обязательства. Киев, 67.
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Иоффе, О.С. (1958). Советское гражданское право. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 479.
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Граве, К.А. (1950). Договорная неустойка в советском праве. Москва: Юргиз, 10.
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6
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АКТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА
ПРИЗУПИНЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР У СИСТЕМІ
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ
ПРАВ
The article deals with researching material and procedural bases of the right to suspend customs
procedures in the civil legal system of copyright protection. To perform this task the author has
conducted an analysis of national and international law, the rules which govern the right to
suspend. The history of relationships enforcement of intellectual property rights formation at
the customs border of Ukraine has been provisionally divided into three stages and their
features has been described.
To develop proposals for improving copyright protection at the customs border, the author has
studied EU law and therefore he notes that the evolution of national legislative provision should
be made not only towards the harmonization of the remaining differences, but also taking into
account the trends of future changes to EU legislation. In particular, it concerns the introduction
of control for transit cargo, freight settlement of small consignments passengers, introducing the
possibility of transferring goods to charities instead of destruction, improving of the simplified
destruction of goods, electronic filing of applications for customs action, etc.
Key words: customs procedure, copyright protection, civil legal system of copyright protection.
Конституція України у ст. 55 установлює, що кожен має право будь-якими не забороненими
законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань 1 . Цивільний
кодекс України (далі – ЦК України), деталізуючи конституційну норму, у ст. 15 зазначає, що кожна
особа має право на захист свого цивільного права в разі його порушення, невизнання або
оспорювання 2 . Зазначеною нормою ЦК України встановлює підстави набуття особою права на
захист – порушення, невизнання або оспорювання її права. Детальний аналіз цивільного
законодавства дозволяє стверджувати, що поняття «порушення права» в даному разі законодавець
вживає в широкому розумінні цього слова, розуміючи і власне порушення, і підготовку порушення.
Підготовка до невизнання чи до оспорювання права хоч і може існувати, проте не містить у собі
конкретної загрози порушення права суб’єкта.
Зважаючи на суспільну небезпечність порушення авторських прав, дослідження питання
недопущення такого порушення є вельми актуальним. Одним із способів такого недопущення є
призупинення митних процедур. І хоч зазначений спосіб можна характеризувати як адміністративноправовий, він все ж справляє неабиякий вплив на цивільно-правовий захист авторських прав.
Стан дослідження. Питання забезпечення захисту авторських прав на митному кордоні
ставало предметом розгляду в той чи інший час багатьох національних та іноземних учених. Серед
них варто відзначити І. Е. Василенко, О. В. Дзеру, В. С. Дроб’язка, В. О. Жарова, Ю. М. Капіцу,
Доріс Лонг, А. В. Міндрул, О. П. Орлюк, Патрицію Рей, О. О. Тверезенко, Т. М. Шевельову, О. О.
Штефан та ін.
Кожен із названих науковців вніс неоціненний вклад у дослідження форм та способів захисту
авторських прав, звертаючи увагу і на призупинення митних процедур. Проте комплексного
дослідження використання зазначеного механізму адміністративно-правового захисту авторських
прав у взаємозв’язку з цивільно-правовим в історичній ретроспективі на сьогоднішній день немає,
що і зумовило наш науковий інтерес.

1

Конституція України, ст. 55 (1996) (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 30,
141.
2
Цивільний кодекс України, ст. 15 (2003) (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України,
40-44, 356.
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Метою статті є детальний аналіз норм національного та міжнародного законодавства щодо
матеріального та процесуального змісту права на призупинення митних процедур у системі
цивільно-правового захисту авторського права.
Виклад основного матеріалу. Закон України «Про авторське право і суміжні права» (далі –
Закон) у ст. 50 серед інших порушень називає піратство у сфері авторського права і (або) суміжних
прав: опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної
території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі
комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій мовлення 1 .
Для з’ясування змісту означеного порушення необхідно, перш за все, встановити, що ж
законодавець вкладає в поняття «контрафактних примірників твору», адже всі перелічені дії, які
кваліфікуються як «піратство», здійснюються з контрафактними примірниками. Отже, з цього
приводу варто зазначити, що легального визначення Закон не містить, проте нам вдалося відшукати
тлумачення зазначеного поняття в Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про застосування
судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» від 4 червня
2010 року № 5. Так, п. 43 Постанови зазначає: «Під контрафактними примірниками твору,
фонограми, відеограми, програм організацій мовлення розуміються примірники об’єктів
авторського права і (або) суміжних прав, які виготовлені, відтворені, опубліковані і (або)
розповсюджені з порушенням авторського права і (або) суміжних прав (особистих немайнових і
(або) майнових), у тому числі примірники захищених в Україні зазначених об’єктів, що ввозяться на
митну територію України без згоди автора чи іншого суб’єкта авторського права і (або) суміжних
прав, зокрема з країн, у яких ці об’єкти ніколи не охоронялися або перестали охоронятися.
До контрафактних примірників відносяться й примірники правомірно обнародуваних об’єктів
авторського права і (або) суміжних прав, з яких видалена або неправомірно нанесена інформація про
суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав, а також примірники таких об’єктів, що
перевищують кількість примірників (тираж), передбачену договором щодо розпорядження
майновими правами інтелектуальної власності, або розповсюджуються на території, не
передбаченій договором, виготовлені на іншому матеріальному носії, ніж передбачено в договорі, а
також примірники, отримані шляхом видозміни об’єктів авторського права і (або) суміжних прав» 2 .
Важливо, що особа, яка розповсюджує об’єкти авторського права і (або) суміжних прав без
дозволу суб’єкта такого права, несе відповідальність за порушення виключних прав на цей твір і в
тому разі, коли контрафактну продукцію вона отримала за договорами з третіми особами.
Стаття 52 Закону передбачає, що захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів
авторського права і (або) суміжних прав здійснюється в порядку, встановленому адміністративним,
цивільним і кримінальним законодавством 3 . За захистом свого авторського права і (або) суміжних
прав суб'єкти авторського права та суміжних прав мають право звертатися в установленому порядку
до суду та інших органів відповідно до їх компетенції (п. 1 ст. 53 Закону).
Аналіз змісту ст. 52 та п. 1 ст. 53 Закону дозволяє стверджувати, що законодавець дає змогу
особі, чиї права порушені, звертатися до певних юрисдикційних органів, які в межах
адміністративного, цивільного чи кримінального законодавства забезпечують захист її порушених,
невизнаних чи оспорюваних прав.
Пункт д) ч. 1 ст. 53 установлює, що при порушеннях будь-якою особою авторського права і
(або) суміжних прав суб’єкти авторського права і суміжних прав мають право вимагати припинення
підготовчих дій до порушення авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі
призупинення митних процедур, якщо є підозра, що можуть бути пропущені на митну територію
України чи з її митної території контрафактні примірники творів, фонограм, відеограм, засоби
обходу технічних засобів захисту в порядку, передбаченому Митним кодексом України.
Суд може постановити рішення про вилучення чи конфіскацію всіх контрафактних
примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення, щодо яких встановлено, що вони
були виготовлені або розповсюджені з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, а
1

Закон про авторське право і суміжні права, ст. 50 (1993) (Верховна Рада України). Відомості Верховної
Ради України, 14, 64.
2
Постанова про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і
суміжних прав 2010 (Пленум Верховного суду України). Вісник Верховного суду України, 6, 4-13.
3
Закон про авторське право і суміжні права, ст. 50 (1993) (Верховна Рада України). Відомості Верховної
Ради України, 14, 64.
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також засобів обходу технічних засобів захисту. Це стосується також усіх кліше, матриць, форм,
оригіналів, магнітних стрічок, фотонегативів та інших предметів, за допомогою яких відтворюються
примірники творів, фонограм, відеограм, програм мовлення, а також матеріалів і обладнання, що
використовуються для їх відтворення і для виготовлення засобів обходу технічних засобів захисту.
За рішенням суду вилучені контрафактні примірники творів (у тому числі комп'ютерні програми і
бази даних), фонограм, відеограм, програм мовлення на вимогу особи, яка є суб'єктом авторського
права і (або) суміжних прав і права якої порушено, можуть бути передані цій особі. Якщо ця особа
не вимагає такої передачі, то контрафактні примірники підлягають знищенню, а матеріали й
обладнання, що використовувалися для відтворення контрафактних примірників, підлягають
відчуженню з перерахуванням виручених коштів до Державного бюджету України 1 .
Проте для реалізації повноважень суду щодо прийняття зазначеного вище рішення необхідно
застосування публічно-правової процедури – призупинення митних процедур. Тобто спостерігається
певна залежність здійснення цивільно-правового захисту від адміністративно-правового. До речі,
встановлена залежність способів не суперечить нормам чинного законодавства України.
Реалізація права на призупинення митних процедур здійснюється на основі норм Митного
кодексу України (далі – МК України).
Так, правовласник, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний
кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об’єкт права інтелектуальної
власності, має право подати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну податкову і митну політику, заяву про сприяння захисту належних йому майнових
прав на об’єкт інтелектуальної власності шляхом внесення відповідних відомостей до митного
реєстру об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону (п. 2 ст. 398
МК України).
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
податкову і митну політику, веде митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності, які
охороняються відповідно до закону, на підставі заяв правовласників 2 . Порядок реєстрації в митному
реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, включаючи
форму заяви, перелік інформації та документів, які додаються до заяви, порядок подання і розгляду
заяви та ведення реєстру визначено Наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року
№ 648 3 .
Лише після реєстрації об’єкта права інтелектуальної власності в митному реєстрі об’єктів
права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, органи доходів і зборів на
підставі даних такого реєстру вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний
кордон України контрафактних товарів.
Призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру здійснюється
таким чином.
У разі якщо орган доходів і зборів на підставі даних митного реєстру об’єктів права
інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, виявляє ознаки порушення прав
інтелектуальної власності щодо товарів, пред’явлених до митного контролю та митного оформлення,
їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу.
Рішення про призупинення митного оформлення товарів на строк до 10 робочих днів і в разі
необхідності продовження цього строку не більш як на 10 робочих днів приймає керівник органу
доходів і зборів або особа, яка виконує його обов’язки.
У день прийняття рішення про призупинення митного оформлення товарів орган доходів і
зборів засобами факсимільного та/або електронного зв’язку повідомляє правовласника про факт
пред’явлення цих товарів до митного оформлення, а декларанта – про причини призупинення їх
митного оформлення, а також повідомляє декларантові найменування та адресу правовласника. У
разі якщо протягом перших 10 робочих днів після отримання повідомлення про призупинення
1

Закон про авторське право і суміжні права 1993 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради
України, 14, 64.
2
Митний кодекс України 2002 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 38-39, 288.
3
Наказ про затвердження порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної
власності, які охороняються відповідно до закону 2012 (Міністерство фінансів України). Офіційний
сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1034-12/paran20#n20> (2014,
листопад, 15).
314

ISSN 2336‐5439

EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 2 Issue 1 2015

митного оформлення товарів правовласник письмово не поінформує орган доходів і зборів, що
призупинив митне оформлення таких товарів, про звернення до суду з метою забезпечення захисту
прав інтелектуальної власності або не звернеться до такого органу доходів і зборів з письмовим
вмотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то за
відсутності ознак порушення митних правил товари, митне оформлення яких було призупинено,
підлягають митному оформленню в установленому порядку.
У разі якщо протягом перших 10 робочих днів після отримання повідомлення про
призупинення митного оформлення товарів правовласник письмово поінформує орган доходів і
зборів про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або
звернеться до такого органу доходів і зборів з письмовим вмотивованим клопотанням про
продовження строку призупинення митного оформлення, то призупинення митного оформлення
зазначених товарів може бути продовжено органом доходів і зборів, але не більш як на 10 робочих
днів.
Правовласник та/або декларант можуть з дозволу органу доходів і зборів брати проби (зразки)
товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, і передавати їх на
експертизу. Один примірник висновку, отриманого за результатами експертизи, подається органу
доходів і зборів. У разі якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, порушення
прав інтелектуальної власності під час переміщення через митний кордон України товарів, щодо
яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, буде підтверджене висновком
експертизи, проведеної відповідним уповноваженим органом, то в установленому цим Кодексом
порядку орган доходів і зборів порушує справу про порушення митних правил, а товари –
безпосередні предмети правопорушення вилучаються.
За наявності достатніх підстав вважати, що внаслідок переміщення через митний кордон
України товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому
майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності, орган доходів і зборів може за власною
ініціативою призупинити митне оформлення зазначених товарів. Вичерпний перелік відповідних
підстав визначає Кабінет Міністрів України 1 .
У разі призупинення за підозрою в порушенні прав інтелектуальної власності митного
оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, такі товари можуть бути
знищені під митним контролем за спрощеною процедурою до розгляду судом справи про порушення
прав інтелектуальної власності по суті за умови відсутності обмежень, установлених відповідно до
рішень інших уповноважених державних органів. Зазначена процедура може бути застосована в разі,
якщо після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів правовласник
письмово поінформує орган доходів і зборів, який призупинив митне оформлення, про те, що
відповідні товари порушують належні йому майнові права інтелектуальної власності, та надасть
органу доходів і зборів у письмовому вигляді згоду власника товарів на їх знищення.
Отож, як бачимо із короткого викладення суті чинних нормативних вимог щодо призупинення
митних процедур, основне їх призначення – надати суб’єктові авторського права час для подання
позову до суду, зберігши при цьому товари, які служать підтвердженням протиправності щодо його
прав. Роль митних органів, які на сьогоднішній день називаються органами доходів і зборів, –
сприяти захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон
України.
Розробка цього нового напряму митної справи, на думку О. М. Тропіної, набуває особливого
значення в умовах адаптації законодавства України до міжнародних норм і стандартів у галузі
митної справи та економічного тиску США та інших країн на Україну з вимогою забезпечити
належний рівень прав інтелектуальної власності 2 . Запровадження діяльності органів доходів і зборів
до державної системи захисту інтелектуальної власності надає правовласникам нові можливості для
захисту порушених прав.
Історичний екскурс законодавчого становлення досліджуваного права та процесуальний
порядок його втілення дає змогу стверджувати таке.
1
2

Митний кодекс України 2002 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України. 38-39, 288.
Тропіна, О.М. (2010). Особливості визначення правового статусу правовласників під час здійснення
митними органами заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності. Матеріали
Міжнародної конференції «Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та
Європейському Союзу в контексті Європейської інтеграції». Київ, 229.
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Суб’єкт авторського права як правовласник до недавнього часу взагалі не розглядався в
митному законодавстві як окремий суб’єкт, наділений певними правами та обов’язками при
здійсненні митних процедур. Зміни, що відбулися в зазначеному законодавстві в напрямі визнання
цього суб’єкта і сприяння йому в захисті його прав інтелектуальної власності, вимагають постійного
контролю над їх впровадженням з метою побудови системи, яка б відповідала міжнародним
вимогам. Зазначені вимоги можна звести до забезпечення таких напрямів взаємодії правовласників з
органами доходів і зборів:
- проведення реєстрації об’єктів авторського права в органах доходів і зборів;
- визначення критеріїв ризику порушення авторських прав;
- присутність правовласника під час здійснення митних процедур та здійснення дій щодо
доведення контрафактності товарів;
- фінансування витрат, пов’язаних із здійсненням спеціальних заходів щодо забезпечення
дотримання прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України;
- налагодження співпраці в інформаційних відносинах;
- проведення навчання працівників органів доходів і зборів щодо виявлення ознак
оригінального та контрафактного товару за участі представників правовласника 1 .
До речі, зазначені напрями взаємодії формувалися не одразу. І лише тепер можна
констатувати, що всі вони визначені законодавством, проте ефективність кожного з них
доводитиметься з часом.
Історію становлення відносин щодо забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності
на митному кордоні України можна умовно поділити на три етапи:
- перший етап характеризувався законодавчим закріпленням заходів щодо призупинення
митного контролю Митним кодексом України редакції 2002 року. Проте зазначене призупинення
могло здійснюватися виключно для контрафактних товарів, які мали ознаки товарів, зареєстрованих
у Реєстрі. Дії митних органів за власною ініціативою (ex officio) не були передбачені;
- другий етап характеризувався прийняттям 2006 року змін до Митного кодексу України, які
посприяли вирішенню великої кількості невідповідностей із нормами Угоди TRIPS та нормами
європейського законодавства;
- третій етап характеризувався прийняттям нового Митного кодексу України 13 березня 2012
року, який почав містити Розділ XIV «Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час
переміщення товарів через митний кордон України», що містить положення про сприяння захисту,
які повною мірою відповідають вимогам Угоди TRIPS, а також передбачають забезпечення більш
ширшого контролю, ніж передбачено Угодою TRIPS.
У рамках здійснення євроінтеграційних процесів Україною та зважаючи на те, що система
митного контролю контрафактної продукції започаткована в ЄС із 1986 року і вже довела свою
ефективність, що модель митного контролю ЄС була використана при підготовці розділу
«Спеціальні вимоги щодо заходів на кордоні Угоди TRIPS», існує необхідність вивчення
узагальнення досвіду ЄС у зазначеному напрямі.
Отже, значний обсяг продажу товарів з підробленими торговельними марками на території
держав-членів привів до прийняття 1986 року Регламенту Ради (ЄЕС) № 3842/86 від 1 грудня 1986
року про заходи щодо запобігання випуску для вільного обігу контрафактних товарів. Регламент
запровадив контроль за контрафактними товарами, які визначалися як товари, що без дозволу
маркіровані торговельною маркою, ідентичною зареєстрованій у державах-членах або яка за
суттєвими ознаками не відрізняється від зареєстрованої торговельної марки 2 .
1994 року Рада ЄС схвалила Регламент Ради (ЄС) № 3295/94 про заходи щодо заборони
випуску у вільний обіг, експорт, реекспорт або встановлення режиму призупинення для
контрафактних та піратських товарів, яким митні заходи були поширені на товари, що є або містять
копії, зроблені без дозволу особи, яка має авторське право та суміжні права, а також товари, які
1

Тропіна, О.М. (2010). Особливості визначення правового статусу правовласників під час здійснення
митними органами заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності. Матеріали
Міжнародної конференції «Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та
Європейському Союзу в контексті Європейської інтеграції». Київ, 230.
2
Капіца, Ю.М. (2010). Митні засоби захисту прав інтелектуальної власності. Матеріали Міжнародної
конференції «Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та
Європейському Союзу в контексті Європейської інтеграції». Київ, 377.
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охороняються правом на промисловий зразок. Названі товари отримали визначення піратських
товарів. Регламентом 1994 року було введено також можливість для митних органів дій ex officio –
за власною ініціативою.
1999 рік ознаменувався прийняттям Регламенту № 241/1999, який вносив зміни до
попереднього Регламенту 1994 року в частині розширення його дії на патенти або додаткові
сертифікати захисту ліків та фітофармацевтичних речовин, розширення повноважень митних
органів, полегшення митного захисту товарів з торговельною маркою Спільноти, а також
впровадження спрощеного режиму звільнення для товарів, що порушують патенти, сертифікати або
охоронні документи на промислові зразки. Регламент № 241-1999 відзначався значними
позитивними наслідками застосування, проте проникнення на територію ЄС піратських товарів все
ж було значним. Це зумовило необхідність прийняття змін та доповнень Регламенту, що і було
зроблено 2003 року.
Як зазначає відомий дослідник права інтелектуальної власності ЄС Ю. М. Капіца,
Європейська комісія здійснює постійний контроль над реалізацією актів ЄС у сфері митного
контролю, оскільки усвідомлює, що проблема піратства може бути вирішена лише спільними
зусиллями як митних органів на рівні ЄС та держав-членів, так і виробників товарів, осіб, яким
належать права інтелектуальної власності 1 . Подібне усвідомлення, на нашу думку, має
простежуватися і в представників національної системи захисту прав інтелектуальної власності.
Для вирішення питання про подальші перспективи еволюції законодавчого забезпечення та
практичного втілення права на призупинення митних процедур ми вивчили та узагальнили подібну
практику Європейського Співтовариства. Не маючи змоги детально описувати зміст зазначених
процедур, оскільки це значно перевищило б обсяг обраного формату висвітлення результатів
дослідження, ми прийняли рішення в цілому охарактеризувати результати порівняльно-правового
дослідження.
Висновки. Отже, порівняльна характеристика норм національного митного права та митного
законодавства ЄС дозволяє стверджувати, що в цілому вони гармонізовані. Деякі невідповідності
стосуються застосування митних заходів для упаковок; символів торговельної марки, поданих
окремо від товарів; переліку документів, які мають подаватися для засвідчення того, що заявник має
права інтелектуальної власності; зобов’язань заявника повідомляти митний орган про закінчення
строку чинності права інтелектуальної власності або визнання його права недійсним; надання в заяві
про застосування митних заходів відомостей про детальні дані щодо оригінальних та контрафактних
маршрутів, що використовуються для доставки товарів в Україну, а також супровідних документів,
інструкцій, гарантійних листів тощо. Проте ми наголошуємо на тому, що еволюція законодавчого
забезпечення митних заходів, які сприяють захисту прав інтелектуальної власності, має
здійснюватися не лише в напрямі гармонізації залишкових відмінностей, а й врахуванні тенденцій
майбутніх змін до законодавства ЄС, які вже сьогодні перебувають на порядку денному. Зокрема
йдеться про запровадження контролю за транзитом вантажів, регулювання перевезення малих
партій товарів пасажирами, запровадження можливості передачі товарів до благодійних організацій
замість знищення, вдосконалення процедури спрощеного знищення товарів, розвитку електронного
подання заяв для здійснення митних заходів тощо.
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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЛІКВІДАЦІЇ
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ВИРОКОМ СУДУ
The article is devoted to the systematic analysis of legal rules governing the liquidation of the
legal entity upon conviction. The author investigated the reasons, procedure and legal
consequences of such liquidation. It is noted that the implementation of criminal law measures
to impact on entities, one of which is liquidation, violates bases of the legal system of Ukraine,
destroys relationships between institutions of civil and criminal law, and their inter‐relationships.
As a result of scientific exploration conclusion made about inappropriate implementation of the
liquidation of legal entity as a measure of criminal legal effect as far as liquidation is a civil
institution.
Key words: legal entity, entities termination, liquidation of legal entities, the liquidation
committee.
У ст. 42 Конституції України 1 , ст. 3 Цивільного кодексу України 2 та ст. 6 Господарського
кодексу України 3 (далі – ЦК України і ГК України) закріплено принцип свободи підприємницької
діяльності. Однак будь-яка свобода має певні, визначені законом межі. Порушення цих меж має
наслідком припинення юридичної особи в примусовому порядку. У зв’язку з цим ліквідацію
юридичної особи в примусовому порядку слід розглядати як застосування санкцій за порушення
законодавчо встановленого порядку створення або діяльності юридичних осіб.
Актуальність питання ліквідації юридичних осіб у примусовому порядку також зумовлена
прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України
стосовно відповідальності юридичних осіб» від 23 травня 2013 року 4 , за яким юридична особа може
бути ліквідована за вироком суду. Окрім цього, у законодавстві України відсутній єдиний підхід
щодо поняття і порядку припинення юридичних осіб. Множинність думок учених-правників до
визначення підстав та способів, усе вищезазначене зумовлює необхідність детального дослідження
зазначених питань.
У цивілістичній літературі існують різні думки з приводу використання термінів «підстави»,
«форми» і «способи» припинення юридичних осіб. Так, на думку Ю. М. Юркевича, два останні
терміни можна вживати як тотожні 5 . Водночас науковець розмежовує ці поняття при аналізі
припинення юридичних осіб, наприклад: за рішенням суду – доцільніше розглядати рішення суду як
підставу припинення юридичних осіб; у результаті ліквідації – визначати ліквідацію як форму
припинення юридичних осіб; шляхом злиття – вважати належним злиття до способів припинення
юридичних осіб 6 . Натомість інші вчені розмежовують зазначені терміни: підстави припинення – це
визначені фактичні обставини, з якими закон пов’язує припинення діяльності юридичних осіб;
способи припинення – це визначений законом порядок припинення діяльності юридичних осіб;
1

Конституція України 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 2005, 2, 44 (з
наступними змінами і доповненнями).
2
Цивільний кодекс України 2003 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 40, (з
наступними змінами і доповненнями).
3
Господарський кодекс України 2003 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 18,
144 (з наступними змінами і доповненнями).
4
Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності
юридичних осіб 2013 (Верховна Рада України). Офіційний веб-портал Верховної Ради України.
<www.rada.gov.ua>.
5
Юркевич, Ю.М. (2009). Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: дис. … канд. юрид. наук:
12.00.03. Львів, 12.
6
Юркевич, Ю.М. (2010). Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: монографія.
Хмельницький, 7.
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форми припинення – це передбачені законом прийоми припинення діяльності юридичних осіб 1 .
Спосіб припинення також визначають як визначений законодавством порядок припинення
діяльності юридичної особи, який визначає право відповідного органу приймати рішення про
припинення діяльності підприємства 2 .
Під формою (з лат. forma – образ, фігура) розуміють: 1) вид, тип, устрій, структуру; 2)
виявлення будь-якої дії. Спосіб – це: 1) напрям, характер дій, метод, прийом для здійснення чогось;
2) встановлений порядок чогось. Підставою вважається те головне, на чому базується, основується
що-небудь 3 .
Термін «підстава» можна розглядати щонайменше у двох аспектах. Підставою припинення
юридичної особи може бути рішення суду, не пов’язане з процедурою банкрутства. Однак підстави
для ухвалення такого рішення мають бути передбачені законом та існувати фактично. Наприклад,
відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, зазначеним у реєстраційних документах. На
нашу думку, більш правильним і виправданим є інший підхід, за яким підставами вважаються
передбачені законом обставини, з настанням яких законодавець пов'язує ухвалення компетентним
органом рішення в передбаченій законом формі.
Форма припинення юридичних осіб – це зовнішнє вираження підстави припинення. Таким
зовнішнім вираженням буде рішення суду у справі про банкрутство; рішення суду (постанова в
адміністративній справі), що не пов’язано з процедурою банкрутства; рішення засновників про
припинення юридичної особи тощо.
Під способом припинення слід вважати порядок припинення юридичних осіб. Цими
способами є ліквідація та реорганізація (припинення юридичних осіб з правонаступництвом).
Злиття, приєднання, поділ і перетворення, на нашу думку, є видами реорганізації. За порядком
припинення юридичних осіб розрізняють примусове і добровільне припинення.
Примусова ліквідація юридичної особи здійснюється поза її волею за рішенням суду або
іншого уповноваженого державою органу. Необхідно зазначити, що процедура ліквідації може
здійснюватися за рішенням суду у справі про банкрутство або за рішенням суду, що не пов’язано з
банкрутством.
Підстави ухвалення рішення суду, що не пов’язано з банкрутством, визначаються ч. 2 ст. 38
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», п. 31-1
ч. 1 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 4 , ст. 55-1 ГК
України, п. 20.1.37 Податкового кодексу України 5 , ст. 96-9 Кримінального кодексу України (зміни
від 23 травня 2013 р., набрали чинності з 1 вересня 2014 р.) 6 тощо.
У зв’язку з цим ліквідація юридичної особи за вироком суду, який набрав чинності, є формою
припинення юридичної особи. За способом – це ліквідація юридичної особи, тобто припинення
юридичної особи без створення нових юридичних осіб – правонаступників. Така ліквідація
юридичної особи здійснюється в примусовому порядку.
Потрібно зазначити, що механізм застосування кримінально-правових заходів впливу щодо
юридичних осіб у вигляді ліквідації юридичної особи до набрання чинності змінами до
Кримінального кодексу України не апробовано. Більш того, прийняття Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації
Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб»
викликало негативні відзиви серед практикуючих юристів, які наголошують на тому, що такі зміни

1

Маслов, В.В., Пушкин, А.А. и др. (1983). Советское гражданское право. Ч. 1. Второе издание,
переработанное и дополненное. Киев: «Вища школа», 146 – 148.
2
Гайворонський, В.М., Жушман, В.П. (ред.) (2005). Господарське право України. Харків: Право, 86.
3
Іванченко, А.О. (2001). Тлумачний словник української мови. Харків: Фоліо, 332, 441, 503.
4
Закон про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні 1996 (Верховна Рада України).
Відомості Верховної Ради України, 51, 292.
5
Податковий кодекс України 2010 (Верховна Рада України). Офіційний веб-портал Верховної Ради
України. <www.rada.gov.ua>.
6
Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності
юридичних осіб 2013 (Верховна Рада України). Офіційний веб-портал Верховної Ради України.
<www.rada.gov.ua>.
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можуть призвести до легального рейдерства в інтересах держави або конкретних осіб 1 . Також
слушними є зауваження щодо того, що юридична особа не може відчувати вини, тому до неї не
можуть застосовуватися заходи кримінально-правового впливу 2 . Слід погодитися також і з тим, що
Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, Конвенція Ради Європи про запобігання
тероризму та Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму, необхідністю
виконання яких мотивовано прийняття Закону, не вимагають установлення для юридичних осіб
саме кримінальної відповідальності, а дозволяють вжиття передбачених заходів кожною державоюучасницею «згідно з основоположними принципами своєї правової системи» та «з урахуванням її
принципів права» 3 .
Для правової системи України більш характерним було б застосування ліквідації юридичної
особи як адміністративно-господарської санкції, зважаючи на те, що ст. 247 ГК України дозволяє
застосовувати її як універсальну. Такий висновок слід зробити з назви відповідної статті –
«Ліквідація суб’єкта господарювання, діяльність якого суперечить закону чи його установчим
документам». Отже, у випадках, установлених законом, ліквідація юридичної особи, яка здійснює
діяльність, що суперечить закону, проводиться за рішенням суду.
Видається, що так само, як і в разі визнання юридичної особи такою, що відповідає ознакам
фіктивності (ст. 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців»), ліквідація юридичної особи, уповноважені особи якої вчинили відповідні злочини,
повинна здійснюватися за правилами, встановленими в цивільному та господарському законодавстві
України. Однак підставою для звернення до суду мав би бути вирок, яким цим особам призначено
покарання і який набрав чинності.
Так, Херсонський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову органу
доходів і зборів до товариства з обмеженою відповідальністю «Зевс-ССС» про припинення
юридичної особи та визнання юридичної особи такою, що має ознаки фіктивності 4 . Як зазначив у
мотивувальній частині суд, фіктивне підприємництво є кримінально-караним злочином (ст. 205
Кримінального кодексу України – створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності
(юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо
яких є заборона), скоєння якого підтверджується не мотивувальною частиною судового рішення в
адміністративній справі, а вироком суду у справі кримінальній. Визнання товариства таким, що має
ознаки фіктивності, можливо лише за вироком суду в кримінальній справі, а отже, таке визнання не
може бути предметом адміністративного позову.
Інститут ліквідації юридичних осіб завжди належав до цивільного права. Тому недоцільно
перекреслювати теоретико-практичні напрацювання в цій сфері, імплементуючи міжнародний
досвід шляхом ужиття заходів кримінально-правового впливу, що застосовуються до юридичних
осіб. Для захисту інтересів особи і держави в цивільному і господарському законодавстві України
існують адміністративно-господарські санкції, а також відшкодування шкоди, які, на жаль,
практично не використовуються. Більш того, ці способи захисту (фактично цивільно-правового
впливу) є більш ефективними у випадках зловживань юридичними особами, які мають місце при
здійсненні ними господарської діяльності, аніж заходи кримінально-правового впливу.
Однак український законодавець вирішив інакше. Згідно із ст. 96-9 Кримінального кодексу
України підставами ліквідації юридичної особи за вироком суду є вчинення її уповноваженою
особою злочинів, передбачених ст. 109 «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення
конституційного ладу або на захоплення державної влади», ст. 110 «Посягання на територіальну
цілісність і недоторканість України», ст. 113 «Диверсія», ст. 146 «Незаконне позбавлення волі або
викрадення людини», ст. 147 «Захоплення заручників», ст. 160 «Порушення законодавства про
референдум», ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань»,
ст. 262 «Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових
речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання
службовим становищем», ст. 258 «Терористичний акт», ст. 258-1 «Втягнення у вчинення
терористичного акту», ст. 258-2 «Публічні заклики до вчинення терористичного акту», ст. 258-3
1

Римар, С. (2013). Негативна оцінка. Український юрист, 7 – 8. <www.jurist.ua>.
Кизуб, О. (2013). Небезпечні наслідки. Український юрист, 7 – 8. <www.jurist.ua>.
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Богатир, В. (2013). Судова справа: Підприємство за ґратами. Український юрист, 7 – 8. <www.jurist.ua>.
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2

321

ISSN 2336‐5439

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

«Створення терористичної групи або терористичної організації», ст. 258-4 «Сприяння вчиненню
терористичного акту», ст. 258-5 «Фінансування тероризму», ст. 436 «Пропаганда війни», ст. 437
«Планування, підготовка, розв’язання та ведення агресивної війни», ст. 438 «Порушення законів та
звичаїв війни», ст. 442 «Геноцид», ст. 444 «Злочини проти осіб та постанов, що мають міжнародний
захист», ст. 447 «Найманство» Кримінального кодексу України 1 . Ці злочини мають бути вчинені від
імені юридичної особи службовими особами юридичної особи, а також іншими особами, які
відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають право діяти від
імені юридичної особи.
Таким чином, у чинному законодавстві України встановлено кримінальну відповідальність
юридичних осіб і одним із кримінальних покарань, які застосовуються, є ліквідація в примусовому
порядку. Причому в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для
України стосовно відповідальності юридичних осіб» від 23 травня 2013 року передбачалося, що це
покарання не застосовується до юридичних осіб, які мають стратегічне значення для економіки і
безпеки держави, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України 2 . Редакція того самого
Закону від 27 квітня 2014 року не передбачає жодних винятків щодо застосування ліквідації
юридичної особи як заходу кримінально-правового впливу.
Наразі незрозумілим залишається механізм реалізації зазначених норм Кримінального кодексу
України, які є новелою українського законодавства. Одночасно поняття, види, загальний порядок та
наслідки ліквідації юридичних осіб станом на сьогодні регулюють Цивільний кодекс України, а
також Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».
Звідси висновок про те, що для реалізації положень КК України стосовно примусової ліквідації
юридичної особи за вироком суд повинен використовувати акти цивільного законодавства України,
оскільки ліквідація юридичної особи – це інститут цивільного права, а не кримінального. Окрім
цього, у Кримінальному процесуальному кодексі України 3 не встановлено жодних вимог щодо
змісту вироку суду в частині ліквідації юридичної особи. Відсутні такі вимоги також у Законі
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності
юридичних осіб», який, власне, і запроваджує систему кримінально-правових заходів, що
застосовуються до юридичних осіб. Очевидно, що такі особливості повинні бути встановлені або
має бути посилання на відповідні статті ЦК України.
Уявляється, що під час кримінального провадження суд повинен встановити уповноважених
осіб, які мають право діяти в інтересах юридичної особи, а також наявність у їх діях відповідного
складу злочину. Знову ж таки суду необхідно звернутися до актів цивільного законодавства
України, а також установчих документів юридичних осіб для з'ясування кола осіб, які можуть діяти
в інтересах відповідної юридичної особи. Як слушно зауважує О. Яковенко, у КК України немає
будь-яких критеріїв, які можуть свідчити, що кримінальне правопорушення вчинене саме в
інтересах юридичної особи, а не з метою задоволення власних інтересів її представника 4 . Зокрема,
відповідно до ч. 1 ст. 122 ЦК України кожний учасник повного товариства має право діяти від імені
товариства, якщо засновницьким договором не визначено, що всі учасники ведуть справи спільно
або що ведення справ доручено окремим учасникам. Якщо інші учасники не знали про дії учасника,
які він вчиняє і які є підставою для вжиття заходів кримінально-правового впливу, чи можна
говорити про злочин, учинений в інтересах повного товариства? Така сама ситуація в разі зміни
складу засновників (учасників) юридичної особи.
Ліквідація юридичної особи розпочинається з моменту набрання чинності вироком суду в
кримінальному провадженні.
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<www.rada.gov.ua>.
3
Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України,
37, 1370.
4
Яковенко, О. (2013). Законодавча недосконалість. Український юрист, 7 – 8. <www.jurist.ua>.
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Примусова ліквідація юридичної особи як захід кримінально-правового впливу є наслідком
завершення кримінального провадження вироком суду, однак правові наслідки мають цивільноправовий характер. Ліквідація як кримінально-правовий захід не застосовується в разі закриття
провадження за відсутності підстав для застосування до неї заходів кримінально-правового
характеру, закриття кримінального провадження чи ухвалення виправдувального вироку щодо
уповноваженої особи юридичної особи, а також у разі ліквідації юридичної особи або закінчення
строків давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру (ч. 3
ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України).
По-перше, відповідно до ст. 96-8 КК України майно юридичної особи підлягає конфіскації.
Виникає питання про співвідношення згаданої статті і ст. 112 ЦК України. Вбачається, що при
конфіскації майна юридичної особи не застосовується порядок задоволення вимог кредиторів,
установлений ЦК України. Єдиний спосіб захистити інтереси особи, яка потерпіла від злочину або
здоров’ю якої заподіяно шкоду, – пред’явити цивільний позов у кримінальному провадженні.
Вимоги кредиторів за іншими зобов’язаннями задоволенню не підлягають. Знову ж таки,
ліквідацією юридичної особи може бути заподіяна шкода учасникам (засновникам) юридичної
особи, які діяли правомірно. Вони не мають права вимагати вартості частини майна товариства
пропорційно частці у статутному складеному капіталі товариства. Очевидно, що єдиним способом
захисту інтересів таких учасників є пред’явлення позову про відшкодування шкоди, завданої
злочином, до учасника, який учинив такі дії від імені юридичної особи. Окрім цього, при ліквідації
банківської установи можуть постраждати її клієнти, захист прав яких переважно не в змозі
забезпечити Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
По-друге, у вироку суду, за яким ліквідується юридична особа, повинно бути зазначено склад
ліквідаційної комісії. Причому до складу ліквідаційної комісії не може бути включено виконавчий
орган, її керівника або учасників. Натомість до її складу повинен бути включений представник
органів доходів і зборів, а в разі подання цивільного позову, який задоволено, – цивільний позивач
або його представник. Це пов’язано з тим, що майно юридичної особи підлягає конфіскації.
Діяльність ліквідаційної комісії полягає в інвентаризації та оцінці майна, реалізації майна,
відмінного від грошових коштів, з публічних торгів (аукціону) і переданні вилучених коштів до
Державного бюджету України, а також поданні документів державному реєстраторові для
проведення процедури державної реєстрації ліквідації юридичної особи. Відсутність зазначених
відомостей у вироку суду може призвести до ситуації, коли фактично ліквідацією ніхто не
займатиметься. Прикладом недосконалості чинного законодавства України у сфері припинення
юридичних осіб шляхом ліквідації за рішенням суду, не пов’язаним з банкрутством, є те, що в
постановах адміністративні суди уникають питання призначення ліквідаційної комісії, тому ці
постанови не виконуються 1 .
У разі невиконання вироку суду в добровільному порядку, створення перешкод у виконанні
тощо, він повинен виконуватися в примусовому порядку відповідно до Закону України «Про
виконавче провадження».
Ліквідація юридичної особи за вироком суду не допускається в разі спливу давності
застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру (п’ять років – у разі
вчинення злочину середньої тяжкості, десять – у разі вчинення тяжкого злочину і п'ятнадцять – у
разі вчинення особливо тяжкого злочину) за умови, що цей строк не переривався вчиненням
повторно злочину. Перебіг давності застосування до юридичної особи заходів кримінальноправового характеру розпочинається з моменту вчинення злочину.
Таким чином, запровадження заходів кримінально-правового впливу щодо юридичних осіб,
одним з яких є ліквідація, порушує основи побудови правової системи України, руйнує зв’язки між
інститутами як цивільного, так і кримінального права, а також міжгалузеві зв’язки.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЯК УЧАСНИКІВ
ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ
Both theoretical and practical aspects of institute of responsibility of a party in economic
proceedings were studied, including analysis of features and prerequisites for economic and
procedural responsibilities, the forms of economic and procedural responsibility of the parties of
economic proceedings were characterized. In addition to economic procedural security measures
clauses of economic procedural law are supported by other industry sector responsibility,
criminal, administrative, civil. There is a characteristic in details of economic and procedural
delicts as the precondition for economic‐procedural justice. We consider not only the Economic
Procedural Code of Ukraine as a regulation containing economic and procedural delicts, but the
Criminal Code of Ukraine and the Code of Administrative Offences. According to the analysis the
author found collisions in legislation and proposed changes and amendments to the relevant
laws and regulations.
Key words: responsibility, party of economic proceedings, economic‐procedural responsibilities,
economic and procedural delicts.
Визначення проблематики дослідження. Сторони є основними учасниками господарського
процесу та суб’єктами господарських процесуальних правовідносин. Відповідно кожна така сторона
має процесуальну правосуб’єктність. Процесуальна правосуб’єктність означає встановлену законом
можливість бути суб’єктом процесуальних правовідносин. Поняття «правосуб’єктність» охоплює
поняття «правоздатність», «дієздатність» та «деліктоздатність». Хоч не всі науковці дотримуються
думки, що деліктоздатність є складовим елементом правосуб’єктності. Наприклад, С. С. Бичкова є
прибічником класичної структури правосуб’єктності й вважає, що її елементами є правоздатність та
дієздатність 1 . Такої самої думки дотримуються О. Б. Зайцева 2 , О. Ю. Кузнєцов 3 та деякі інші.
Чимало науковців підкреслюють, що саме до складу дієздатності входить деліктоздатність, тобто
деліктоздатність є елементом дієздатності (А. Ю. Олійник 4 , М. С. Кельман 5 ). Ми ж дотримуємося
позиції, що деліктоздатність разом із право- і дієздатністю є безпосередніми складовими
елементами правосуб’єктності. Цього погляду дотримується О. Ф. Скакун 6 та ін.
Сучасні наукові здобутки щодо досліджуваної в науковій статті проблематики, на які
опирається автор. У сучасній господарсько-процесуальній науці можна відзначити наукові праці
В. Е. Беляневич, О. І. Харитонової, О. Ф. Скакун, у цивільному ж процесі дослідженню правового
статусу сторін цивільного процесу велику увагу приділяють Д. Д. Луспеник, М. Й. Штефан,
С. Я. Фурса, В. І. Тертишніков, С. С. Бичкова.
Метою наукової статті є здійснення аналізу відповідальності сторін як учасників
господарського процесу й виявлення прогалин процесуального законодавства в питаннях
господарсько-процесуальної
відповідальності
та
виявлення
господарсько-процесуальних
1

Бичкова, С.С. (2011). Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах
позовного провадження: монографія. Київ: Атіка.
2
Зайцева, О.Б. (2008). Трудовая правосубъектность как юридическая категория и ее значение в правовом
регулировании трудовых отношений: автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра юрид. наук: специальность
12.00.05 «Трудовое право; право социального обеспечения». Москва: Моск. гос. юрид. Акад, 24.
3
Кузнецов, О.Ю. (2007). Правосубъектность переводчика в гражданском судопроизводстве и порядок ее
приобретения. Москва: Современное право, 10, 40-50.
4
Олійник, А.Ю., Гусарєв, С.Д., Слюсаренко, О.Л. (1998). Загальна теорія держави і права (терміни,
визначення, елементи змісту). Київ: НАВСУ, 135.
5
Кельман, М.С., Мурашин, О.Г. (2002). Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тестами). Київ:
Кондор, 124.
6
Скакун, О.Ф. (2008). Теорія держави і права. Харків: Консум, 356.
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правопорушень; 2) на основі отриманих висновків та здійснених досліджень запропонувати зміни до
чинного законодавства.
Основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Деліктоздатність – це здатність особи нести юридичну відповідальність за шкоду, заподіяну її
протиправними діями. Правову природу юридичної відповідальності науковці оцінюють по-різному,
зокрема як: передбачений правовими нормами обов’язок суб’єкта права зазнати несприятливі
(негативні) для нього наслідки вчиненого правопорушення 1 ; передбачені законом вид і міра втрат
особи за вчинене правопорушення 2 ; застосування до порушника певних примусових заходів 3 ;
санкції, що застосовуються до правопорушника 4 . З огляду на це, юридичну відповідальність можна
визначити як форму впливу на порушників, реакцію держави на допущені порушення правових
норм, зокрема на посягання на соціальні інтереси суспільства, права, свободи та інтереси особи. При
цьому юридична відповідальність буде наслідком невиконання або неналежного виконання
суб’єктом покладеного на нього обов’язку. Отже, вона не є такою, що апріорі притаманна
суб’єктові. Під її вплив підпадають лише порушники встановленого державою правового режиму 5 .
Як зазначає М. А. Гурвіч, «сторони юридичних обов’язків у процесі не несуть, навіть і тоді,
коли закон їхню поведінку називає обов’язками» 6 . Свою позицію автор обґрунтовував тим, що
юридичним є лише такий обов’язок, порушення якого тягне можливість застосування правової
санкції – державного примусу.
Господарсько-процесуальна відповідальність як вид юридичної відповідальності – це
застосування органами судової влади до учасників господарського процесу за порушення вимог
господарсько-процесуального законодавства передбачених законом заходів державного примусу,
виражених у формі несприятливих наслідків як процесуального, так і матеріально-правового
характеру. Будучи наділеною всіма ознаками юридичної відповідальності, господарськопроцесуальна відповідальність має особливості, що полягають у специфіці її суб’єктного складу,
сфері застосування, процедурі застосування, порядку оскарження, нормативній закріпленості, складі
заходів процесуальної відповідальності та ін.
Серед сутнісних ознак господарсько-процесуальної відповідальності немає обов’язку
встановлення вини як умови притягнення до відповідальності. У ГПК України фактично реалізовано
презумпцію вини правопорушника. Наприклад, якщо відсутні причини неявки сторони в судове
засідання, ці причини презюмуються як неповажні, що тягне за собою можливість розгляду справи
за її відсутності; пропуск процесуальних строків, що позбавляє права на вчинення певних
процесуальних дій, також уважається вчиненим із неповажних причин, поки не буде доведено інше,
і т. д. Уявляється, що відсутність подібних презумпцій значно ускладнило б господарський процес
необхідністю попереднього з’ясування вини правопорушника, сприяло б затягуванню розгляду
справ.
Здебільшого господарсько-процесуальне правопорушення виступає у формі невиконання
господарсько-процесуального обов’язку, приписів ГПК України. Оскільки абсолютна більшість
складів господарсько-процесуальних правопорушень є формальними, це позбавляє суд необхідності
з’ясування наявності збитків та причинно-наслідкового зв’язку.
Для виникнення господарсько-процесуальної відповідальності, окрім традиційних передумов
– наявності відповідної правової норми, правосуб’єктності особи та правопорушення, –
обов’язковим є наявність акта, за яким таку відповідальність покладено на особу (рішення, ухвала,
постанова), який подекуди є зайвим при застосуванні заходів відповідальності в матеріальних
галузях права (наприклад, при застосуванні заходів цивільної або господарської відповідальності).
Крім того, у випадках учинення господарсько-процесуальних правопорушень господарським судам
належить реагувати на них у спосіб, передбачений ст. 90 Господарського процесуального кодексу

1

Лисенков, С.Л. (2006). Загальна теорія держави і права. Київ: Юрисконсульт, 231.
Погребной, И.М. (2003). Теория права. Харьков: Основа, 102.
3
Волинка, К.Г. (2003). Теорія держави і права. Київ: МАУП, 183.
4
Бірюков, І.А., Заіка, Ю.О., Гопанчук, В.С. (2008). Цивільне право України. Загальна частина. Київ: КНТ, 268.
5
Бичкова, С.С. (2011). Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах
позовного провадження: монографія. Київ: Атіка.
6
Гурвич, М.А. (1065). Гражданские процессуальные правоотношения и процессуальные действия. Москва, 73.
2
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України 1 (далі – ГПК України): винесенням окремих ухвал, а за наявності підстав — також і
надсиланням повідомлень органам внутрішніх справ чи прокуратури.
Форми господарсько-процесуальної відповідальності можна класифікувати за ознаками
характеру застосовуваних заходів та нормативного закріплення, а саме:
• штрафні санкції;
• компенсаційні санкції;
• застосування несприятливих процесуальних наслідків.
Штрафні санкції застосовуються судом за невиконання вимог процесуального законодавства:
порушення порядку в судовому засіданні (ст. 74 ГПК України), невиконання розпоряджень суду
(наприклад, ст. 83 ГПК України) тощо.
Компенсаційні санкції полягають у відшкодуванні стороні зазнаних під час провадження у
господарському суді судових витрат та збитків. Окрім власне компенсаційної функції, вони мають і
превентивне значення, оскільки покривають витрати на судове провадження, а необхідність
попередньої сплати державного мита утримує сторону від недобросовісного звернення до суду.
Стягнення судових витрат у вигляді державного мита в порядку перерозподілу розглядається як
захід господарсько-процесуальної відповідальності сторін за недобросовісне доведення справи до
суду, а саме за неправомірну відмову в задоволенні заявлених у претензійному порядку вимог.
Оскільки на отримувачі претензії лежить обов’язок відповісти на неї заявникові в установленому
ГПК України порядку, суд має право, відповідно до ч. 2 ст. 49 ГПК України, незалежно від
результатів вирішення спору покласти на відповідача державне мито, обґрунтовуючи це тим, що
спір виник унаслідок неправильних дій сторони.
Процесуальні ж санкції за невиконання стороною своїх обов’язків можуть виявлятися не
тільки у вигляді застосування до неї прямих заходів процесуального примусу, а й у формі настання
невигідних процесуальних наслідків. До таких несприятливих процесуальних наслідків можна
вважати належними: відмову в прийнятті позовної заяви (ст. 62 ГПК України), повернення позовної
заяви (ст. 63 ГПК України), повернення без розгляду зустрічної позовної заяви (у разі недотримання
вимог щодо обов’язкової взаємної пов’язаності з первісним позовом, тобто недотримання вимог ст.
60 ГПК України), залишення позову без розгляду (ст. 81 ГПК України), відкладення розгляду
справи (ст. 77 ГПК України), повернення апеляційної скарги (ст. 97 ГПК України) та ін. Вважаємо,
що залишення позову без розгляду також слід уважати заходом процесуальної відповідальності у
формі настання невигідних процесуальних наслідків, коли він застосовується за невиконання
певного обов'язку, покладеного на позивача. Так, відповідно до ст. 81 ГПК України господарський
суд залишає позов без розгляду, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані
господарським судом матеріали, необхідні для вирішення спору, або представник позивача не
з'явився на виклик у засідання господарського суду і його нез'явлення перешкоджає вирішенню
спору.
ГПК України передбачає, що господарський суд може покласти виконання певних обов'язків
на осіб, які беруть участь у справі, а також на осіб, які не є учасниками судового розгляду. Сторони
зобов’язані виконувати вказівки суду щодо вчинення процесуальних дій, необхідних для вирішення
спору. Так, ст. 675 ГПК України передбачено, що з метою забезпечення правильного і своєчасного
вирішення господарського спору суддя в необхідних випадках під час підготовки справи до
розгляду зобов’язує сторони, посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд
доказів у місці їх знаходження тощо); витребує від них документи, відомості, висновки, необхідні
для вирішення спору. У процесі розгляду справи суд також може вимагати від сторін подання
додаткових доказів, пояснень, обґрунтувань тощо 2 .
За невиконання обов'язків, які установлені ГПК України, так і за ті, що покладені на сторони
господарським судом, господарський суд може застосувати до них заходи процесуальної
відповідальності. Зокрема, відповідно до ст. 83 ГПК України господарський суд має право:
- стягувати в доход Державного бюджету України із сторони, що порушила строки розгляду
претензії, штраф у розмірі, встановленому ст. 9 ГПК України або у відповідності до законів, що
регулюють порядок досудового врегулювання спорів у конкретних правовідносинах. Але
1

Господарський процесуальний кодекс України 1991 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної
Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1798-12> (2014, листопад, 06).
2
Беляневич, В.Е. (2009). Господарський процесуальний кодекс України. Київ: Видавництво «Юстініан»,
608.
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враховуючи те, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо досудового врегулювання спорів» від 23 червня 2005 року № 2705-IV 1 було виключено ст. 9
ГПК України, господарський суд не має права застосовувати вищезазначений пункт;
- стягувати в доход Державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених
господарським судом на сторону.
Про покладання певних обов’язків на сторону суд повинен зазначити в ухвалі про порушення
провадження у справі або про відкладення розгляду справи. Якщо письмово про покладання певних
обов’язків на сторону в ухвалі суду не було зазначено, суд не має права застосовувати процесуальну
санкцію, встановлену п. 5 ст. 83 ГПК України. Зазначена в п. 5 ст. 83 ГПК України відповідальність
може бути покладена лише на сторону. Якщо інші особи, які беруть участь у справі, а також особи,
які не є учасниками відповідної справи (у разі покладання на них обов’язку, наприклад, подання
доказів), не виконують обов’язку щодо вчинення дій, покладеного на них судом, суд не має права
застосувати до них санкцію, передбачену п. 5 ст. 83 ГПК України.
У разі ненадання стороною у справі документів, необхідних для вирішення спору, суд за
клопотанням іншої сторони може їх витребувати в порядку, визначеному ст. 38 ГПК України,
шляхом винесення відповідної ухвали. Таке витребування має здійснюватися господарським судом
виключно ухвалою, винесеною згідно із ст. 86 ГПК України. Обов'язковість рішень суду (до яких
належать і ухвали) визначена ч. 3 ст. 129 Конституції України 2 як одна з основних засад
судочинства. Статтею 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів України» 3 передбачено,
зокрема, що судові рішення, які набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами,
об'єднаннями громадян та іншими організаціями, громадянами та юридичними особами на всій
території України; невиконання судових рішень тягне передбачену законом відповідальність. У ст.
115 ГПК України також зазначено, що рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали
законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконуються в порядку, встановленому
Законом України «Про виконавче провадження» 4 . Отже, у наведеній ситуації господарський суд
може реагувати, зокрема, таким чином:
- якщо підприємство чи організація, яка припустилася порушення, є стороною у справі, – на
підставі п. 5 ст. 83 ГПК України вирішити питання про стягнення з неї в доход Державного бюджету
України штрафу в розмірі, передбаченому цією нормою;
- незалежно від участі зазначеного підприємства чи організації у справі: відповідно до ч. 4 ст.
90 ГПК України надіслати належним органам повідомлення про виявлення в діяльності працівників
підприємства чи організації порушення законності, що містить ознаки дії, переслідуваної в
кримінальному порядку, а саме – порушення, передбаченого ст. 382 Кримінального кодексу
України 5 (далі – КК України), у вигляді невиконання службовою особою, зокрема, ухвали суду;
- винести і надіслати відповідну окрему ухвалу, маючи при цьому на увазі, що невжиття
заходів щодо окремої ухвали суду тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену ст.
185-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення 6 .
Водночас необхідно враховувати, що притягнення певної фізичної та/або юридичної особи до
встановленої законом відповідальності не звільняє підприємство чи організацію від обов'язку
виконати ухвалу господарського суду, у тому числі про витребування необхідних документів і
1

Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо досудового врегулювання спорів
2005 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2705-15> (2014, грудень, 01).
2
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> (2014, грудень, 01).
3
Закон про судоустрій і статус суддів 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради
України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17> (2014, грудень, 01).
4
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради
України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/606-14> (2014, грудень, 01).
5
Кримінальний кодекс України 2001 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (2014, грудень, 01).
6
Кодекс України про адміністративні правопорушення 1984 (Верховна Рада України). Офіційний сайт
Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10> (2014, грудень, 01).
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матеріалів. Якщо така ухвала узгоджується з вимогами ст. 19 Закону України «Про виконавче
провадження», то вона відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 3 цього Закону має статус виконавчого документа
та може бути виконана в порядку, передбаченому законодавством про виконавче провадження.
Якщо ж вона не містить усіх даних, необхідних для здійснення такого провадження, суд за
необхідності не позбавлений права та можливості винести ще одну ухвалу з цього приводу 1 .
Але хотілось би звернути більше уваги на таку колізію в законодавстві: ухилення сторони від
надання витребуваних судом документів містить ознаки злочину, передбаченого ст. 382 КК України.
Проте відповідно до ст. 18 КК України суб’єктом злочину є фізична осудна особа. Отже, можна
зробити висновок, що неможливо притягти до кримінальної відповідальності юридичну особу –
учасника господарського процесу за вчинення дій, які містять склад злочину, передбачених ст. 382
КК України. Разом із цим кваліфікований склад злочину, визначений у ч. 2 ст. 382 КК України,
передбачає кримінальну відповідальність службової особи за вчинення злочину, передбаченого ч. 1
ст. 382 КК України. З урахуванням ч. 2 ст. 18 КК України, до кримінальної відповідальності за
умисне невиконання окремої ухвали суду можна притягнути керівника юридичної особи, яка бере
участь у господарській справі та ухиляється від подання необхідних доказів, витребуваних судом.
Проте обов’язковим елементом суб’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 382 КК
України, є умисна форма вини, тому в разі зловживання стороною правом подавати докази
надіслання господарським судом повідомлення в порядку ч. 4 ст. 90 ГПК України можливо лише за
попереднім висновком суду про наявність з боку керівника цього підприємства умислу ухилитися
від вчинення дій, покладених на нього судом відповідною ухвалою. З іншого боку, преважну
більшість юридичних осіб у господарському процесі представляють уповноважені особи, які діють
за довіреністю, мають право підпису від імені довірителя та отримують процесуальні документи у
справі, проте не виступають службовими особами в розумінні ч. 2 ст. 18 КК України, що не
уможливлює застосування до них заходів процесуального впливу, передбачених ч. 4 ст. 90 ГПК
України 2 .
Водночас відсутність у представника за довіреністю правового статусу посадової особи
підприємства, від імені якого він діє, унеможливлює застосування до нього адміністративної
відповідальності на підставі ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення в ході
невиконання приписів, викладених в окремій ухвалі господарського суду або залишення її без
відповіді. Відповідно до п. 5 ст. 83 ГПК України господарський суд, приймаючи рішення, має право
стягувати в доход Державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ухилення від учинення дій, покладених
господарським судом на сторону. Отже, вищезазначена норма фактично надає суду повноваження
застосовувати заходи впливу у вигляді матеріальної санкції до сторони, яка, ухиляючись від надання
витребуваних судом документів під час вирішення справи, зловживала правом подавати докази в
обґрунтування своєї правової позиції, а саме – не надавала їх узагалі, незважаючи на їх необхідність
для вирішення справи.
Проте суттєвим недоліком запропонованої законодавцем процесуальної відповідальності є
застосування її лише на стадії винесення рішення, інакше кажучи, після розгляду спору по суті, що
не уможливлює вжиття таких заходів під час судового провадження у справі з метою забезпечення її
повного розгляду та встановлення всіх її обставин.
З урахуванням вище зазначеного, О. Перекрестная пропонує внести зміни до ст. 185-3
Кодексу України про адміністративні правопорушення та викласти цю статтю в такій редакції:
«Неповага до суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд свідка, потерпілого, позивача,
відповідача або в непідкоренні зазначених осіб та інших громадян розпорядженню головуючого чи
в порушенні порядку під час судового засідання, невиконанні зобов’язаними особами вимог суду,

1

Інформаційний лист Вищого господарського суду України про деякі питання застосування норм
Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу
господарських судів у першому півріччі 2008 року 2009 (Вищий господарський суд України).
Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_163600-09> (2014,
грудень, 01).
2
Перекрестная, О. (2012). Заходи запобігання зловживанню процесуальними правами в господарському
судочинстві. Юридична Україна, 2, 93-96.
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викладених в ухвалі, постанові, рішенні, що набрали законної сили, а так само вчинення будь-ким
дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил...» 1 .
Поняття відповідальності характерно не тільки для галузей матеріального права, а й
процесуальних, становлячи один із критеріїв, що вказують на самостійність процесуальних галузей
права в системі українського права в цілому. Найважливішими гарантіями реалізації норм
господарського процесуального права є встановлені ним санкції. Незважаючи на їх важливе
теоретичне і практичне значення, у науці господарського процесу вони майже не досліджувалися.
Цим пояснюється й неоднозначне визначення поняття санкції. Розуміння санкції лише як заходу
державного примусу звужує її зміст до заходу відповідальності, що є одним із видів санкції. Окрім
власне господарських процесуальних охоронних заходів норми господарського процесуального
права підкріплені заходами відповідальності іншої галузевої належності: кримінальної,
адміністративної, цивільної, дисциплінарної.
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CONCEPT AND NATURE OF TECHNOLOGY OF
CORPORATE RAIDS OF ENTERPRISES
The article explores the nature and gives the definition of concept of “corporate raid” and
“technology of criminal activity”. Being based on the study of materials of practice as well as
facts of corporate raids it defines ways, technology and specific features of corporate raid,
phases, stages of committing of corporate raids of enterprises, as well as their standard
procedures. The circle of persons who are directly involved in corporate raids is also determined.
With the generalization of the studied material, in both theoretical and practical aspects, the
basic manipulative technologies which are used in the process of corporate raids of enterprises
were identified and described. In addition, special attention is paid to the "oligarchic" model of
organized crime, which is the hallmark of organized criminal groups who commit raider seizure
of enterprises.
Key words: corporate raid, manipulative technology, corporate raids of enterprises, technology.
Statement of a problem. Worldwide corporate raid is regarded to as a factor of imperfect political
and legal structures of power in the state, as well as current legislation, lack of proper conditions for
business protection, rights of holders and fair and equal competition. The primary reason for the demand for
services of raiders is considered the beginning of Ukraine's transition to a market economy and active
implementation of the "global" property redistribution. In recent years the demand becomes more
conscious, organized and widespread due to loopholes in legislation, corruptness of executive authorities
and the judiciary, instability of political situation and the redistribution of property among financial and
industrial groups.
Analysis of recent achievements and publications. Questions connected with corporate raid of
enterprises and their counteractions were researched by both Ukrainian and foreign authors. Among them
are I. Selivanova, I. Shvaika, A. Belikov, V. Kulpinov, A. Fedorov, D. Zerkalov, P. Bulakh, V. Grigoriev,
M. Iontsev, I. Kleimenov, V. Grib and others. It should also be noted that the publications on the relevant
issue may be easily found in the mass media. Most of them are of a publicistic nature.
The purpose of the article is to study the technology of committing of corporate raid of enterprises.
Since the concept of "corporate raid" on the legislative level in Ukraine is not fixed, we can
formulate its determination solely on the basis of circumstantial features and by drawing an analogy to what
is meant by corporate raids abroad. In developed economies the concept of "corporate raid" is defined as
legitimate acquisition of an enterprise by hostile takeover. This process has a strict legal regulation and
occurs in a very transparent manner. In Ukraine and other CIS countries corporate raid is understood as a
criminal scheme of seizure of assets of enterprises with participation of criminal groups and corrupt
officials. In essence, corporate raid – is a well prepared, organized, planned, and legally "furnished" capture
of the object in accordance with pre-rehearsed and pre-thought out schemes in which each link (buyer,
broker, law enforcement agencies, judges, etc.) knows its function and understands his interest. 1 D.
Zerkalov understands by the corporate raid the process of seizure of enterprise’s property or interception of
operational management using specially created and raffled business conflict. 2
In the context of committing corporate raids of enterprises it is advisable to use the term
"technology" because corporate raid resembles the industrial technology, which is an implementation of a
complicated process of breaking it into elements combined in a system of interconnected procedures and
operations. 3

1

Андрушків, Б.М., Вовк, Ю.Я. та ін. (2008). Економічна та майнова безпека підприємства і
підприємництва. Анти-рейдерство. Тернопіль: Терно-граф, 127-128.
2
Зеркалов, Д.В. (2007). Антирейдер. Киев: Дакор; КНТ; Основа, 21.
3
Тіщенко, В.В., Барцицька, А.А. (2012). Теоретичні засади формування технологічного підходу в
криміналістиці. Одеса: Фенікс.
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Raiders during the implementation of their plans to seize the enterprise often resort to manipulative
technologies. Thus in terms of the mechanism of influence the criminal manipulations can be differentiated
by such criteria as nature of manipulation. It can be simple (elementary), complicated (qualified) and very
complicated (especially qualified). 1 Let us consider the two most popular manipulations among the Raiders.
We will discuss the "white knight" scenario and the decline of assets value in the eyes of owners.
The "white knight" manipulative technology is successfully used not only in projects of hostile
takeover. Such a play is designed for two actors. Some mysterious and aggressive investment company that
floods the enterprise, its executives and major shareholders with different suits, creates internal conflicts,
blackmails managers with compromising information, trying to influence the suppliers of the company and
its major customers is usually considered to be a “black knight”. In general, ostentatiously using all possible
ways of pressure on enterprise-target, its executives and shareholders, who have the greatest stake, thus
requiring immediate sale of a controlling stake at extremely low prices. In some cases, shareholders and
managers of enterprise get unequivocal proposals to think about their health and the health of their
relatives. Sometimes all this actions connected with continuous attempts of physical capture of the target
enterprise. At some point the "white knight" "accidentally" pops up and offers the enterprise owners to save
them from annoying "black knight". The value of such a salvation is a controlling interest sold to the “white
knight” for a very decent price. The amount of money offered by the "white knight" for a controlling
interest is always higher than a similar proposal of a "black" (but it is usually below the market value of
shares). The "white knight" also takes additional commitments (e.g. to punish the offender for his unruly
activities). Herewith the "white" appeals to common sense, claiming that he has more serious possibilities
than the "black".
Practice shows that implementation of this strategy may lead to takeover of enterprise, and its former
owners, who signed the appropriate agreements on their own free will are not even aware that they were
"cheated" on and "black and white knights" are the same team temporarily divided into two parts. It should
be noted that in some very rare cases the true "white knight" comes to help. However, a real "white knight"
is most commonly related to an enterprise-target on continuous partnership, and appears far before the
‘appropriate’ time.
Technology of hostile takeover of a target enterprise which is based on reduction of the cost of the
asset in the owner’s eyes is not an innovative thing. There are plenty of options of using this method by the
aggressors. In some cases, the fight with target enterprise involves activists of environmental organizations,
whose task is to prove the circumstances that the activity of an enterprise brings harm to the environment
and human health. If the activity of the enterprise is suspended, enterprise will face at least redevelopment
or relocation to the industrial zone, what requires significant investments. In other cases, the media organize
large-scale campaign to discredit the products produced by a target enterprise, and people stop buying those
goods.
Some of the ways to reduce the cost of the asset in the owner’s eyes have the legal grounds. If
privatization agreement is contested, certain result of the trial would inevitably lead to restitution, and all
shares acquired before with violation of applicable law, will be returned to the state. 2
According to I. Vozgrin technology of criminal activity is the nature and dynamics of the processes
that constitute the mechanism and the way of committing of crime. 3 Thus, based on the above definition,
we can identify such key components of technology of committing of corporate raid of enterprises as the
mechanism and the way.
M. Kleimenov, considering the mechanism of corporate raids of enterprises, identifies the following
typical procedures of such capture:
 intelligence;
 evaluation of protection of a victim enterprise;
 designing of a scheme of enterprise capture;
 capture realization. 4
1

Клейменов, М.П., Федоров, А.Ю. (2008). Криминальное манипулирование в сфере экономической
деятельности: криминологическая характеристика и предупреждени. Омск: ГП Омск. обл. тип., 97.
2
Фёдоров, А.Ю. (2010). Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры
противодействия). Москва: Волтерс Клувер, 50.
3
Возгрин, И.А. (2003) Введение в криминалистику: история, основы теории, библиография. СанктПетербург: Юрид. центр Пресс, 34.
4
Клейменов, М.П. (2012). Криминология. Москва: Норма, 418.
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Let us stop at their more detailed consideration.
1. Intelligence involves obtaining of maximum information about the capturing object and contains
legal and criminal intelligence.
Legal Intelligence is based on the study of available (open) sources: information about the financial
condition of the enterprise; if there is indebtedness on credit the raider buys them and draws up lawsuit on
behalf of the new creditor. Simultaneously, lawyers prepare a documentary basis for the takeover; hostile
enterprise buys shares of the company and the management link of the victim receives a bunch of lawsuits
and gets confused and distracted from the direction of the main strike. This method is used in the
implementation of complex schemes of appropriation of another's property, in which court decision
legalizes falsified documents. A forced takeover based on a court decision occurs a bit later.
Criminal intelligence is oriented, firstly, on collection of classified information, and secondly, for
information of compromising character. In addition, criminal Intelligence is usually carried out by illegal
means (covert surveillance, interception of telephone conversations, etc.). A lot of attention is paid to
history of the establishment and privatization of the company to identify vulnerabilities on the acquisition
of ownership of this business. The condition of real conflicts among shareholders, "smoldering" conflicts in
the company, "forgotten" conflicts, external corporate conflicts, which involve in the target enterprise are
also precisely analyzed. The personal life of top management and significant shareholders – individuals are
studied as well 1 .
2. Evaluation of protection of a victim enterprise. At this stage the possibilities of capturing object
in organization of protection gets analyzed. The security system, the number, preparedness and
professionalism of its staff, logistical support, relations with private security structures and law enforcement
bodies, judicial, local and state authorities is taken into account. This stage ends with drawing up a plan of
neutralizing potential defenders of object. Physical protection of aggressors is usually carried out by private
security companies.
3. Designing of scheme of enterprise capture. The scheme provides two options: without the use of
force and with its application. The choice of the option depends on features of the object. The forced
capture is applied at high probability of active resistance of the owner. The election of this variant is also
motivated by the ability to quickly implement such actions as changes to the register of shareholders, sale
of the property. To design scheme of the capture the hostile enterprise studies ownership structure of an
object, storage location and accessibility of the register of shareholders, the cost of neutralizing the local
courts, law enforcement bodies, authorities, providing PR-cover action if it is necessary.
4. Capture realization. Before an assault conversations with guards of enterprise take place: bribing
or intimidation, depending on the professional level of the staff. After that an assault team gets prepared. It
is usually equipped with:
 camouflage uniforms;
 bulletproof vests;
 rubber batons;
 gas or pneumatic light weapons;
 smoke bombs.
On the day of direct capture (usually Friday, weekend, or pre-holidays, when the vigilance of
management of captured enterprise weakened) assault groups come to the enterprise. A lawyer for legal
neutralization must be present in case law enforcement bodies try to interfere. Capture starts after the sign
of the leader of assailants, sometimes it happens after a smoke bomb is thrown to the territory of enterprise
and capture occurs under the guise, with usage of the special devices and physical force against guards and
employees. Assailants usually receive necessary instructions in advance. A special accent is usually made
on the following requirements:
 no facial injuries;
 prohibition of lethal or harmful special techniques usage;
 prohibition of firearms usage and refraining from violence against law enforcement bodies.
Captured enterprise gets blocked, cabinets of a management, accounting department and HR are
occupied, the financial, accounting and administrative documents, also the round seal are seized. Then hired

1

Осипенко, О.В. (2005). Защита компании от недружественного поглощения и корпоративного
шантажа. Москва: Юркнига, 31-35.
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employees of private security company defend captured object, and lawyers at this time formalize
documents of enterprise for new owners. 1
Talking about the ways of committing corporate raids of enterprises, the most widespread ways may
be defined:
 buying small share holdings;
 buying debts of the company;
 deliberate reducing of the cost of the enterprise and the acquisition of its assets;
 deliberate bankruptcy;
 contestation of ownership;
 bribing managers of the company;
 publication of "tailor-made" materials in favor of "aggressors";
 threatening the current managers. 2
Corporate raids allow planning and committing such criminal actions as forgery of documents,
knowingly false report of a crime by a particular person, bribing of a person who has an authority to open
pretrial investigation, unlawful imprisonment and even contract killing. Raiders in their arsenal have
“tailor-made” deputy inquiries in the legislature, adoption of the necessary decrees by the executive,
professional design and implementation of PR-technologies.
Work of PR-technologists in operations to capture consists of the following main directions:
 conduct research in order to segment shareholders and identify motivations of each group;
 development of strategies of buying and tactics of targeted impact on the audience;
 participation in the negotiations;
 organizing and holding public events (fees of shareholders, rallies, etc.);
 training of persons who are buying shares;
 organizing PR-campaigns in the media (MSM). 3
Active interaction with the media is typical for legalized organized crime. The latter in a high degree
is legalized in the broad spectrum of economics, finance and security. 4
Raider groups mostly are legalized criminal units which represent the oligarchic model of organized
crime. In its turn oligarchic model is characterized as "hourglass" where along with center (governing core),
which includes the "oligarchs", representatives of political parties, famous journalists and editors, criminal
authorities, is also identified legal (top) and hidden (lower ) level. The top level includes financial,
economic, informational, political, detective and guard segments. Lower level consists of banks under
criminal control, corrupt government officials and mass media, illegal power structures. 5
According to V. Larichev, "currently organized criminal units for taking control over the highly
profitable enterprises stick to the following agenda:
1. Seek to get into ownership this enterprises. For this purpose the following steps are carried out:
 buying shares of enterprises or whole enterprises on illegally obtained money;
 use prescribed by law bankruptcy procedures and other schemes of change of owners and
management.
2. Assign "their people" on key positions in enterprise by force or deception for the disposal of the
profit.
3. To the same purpose (getting a solid profit) in some cases forcing enterprise managers to the
transactions with commercial structures under their control."
To implement these actions they actively use representatives of public authorities or law enforcement
officials as well as private security structures, security services. 6
1

Фёдоров, А.Ю. (2010). Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры
противодействия). Москва: Волтерс Клувер, 46.
2
Ивлиев, Д. (2004). Корпоративные захваты и поглощения. ЭЖ-Юрист, 18.
3
Паскаль, Т. (2006). РR-технологии в войнах за предприятия. Советник, 1, 31.
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Гриб, В.Г., Макиенко, А.В. (1999). Организованная преступность и средства массовой
информации. Москва, 101.
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Гриб, В.Г., Макиенко, А.В. (1999). Организованная преступность и средства массовой
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ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ
ВІДНОСИН: ПРАВОВІ ПЕРСПЕКТИВИ БЛИЖЧОГО
ЧАСУ В УКРАЇНІ
The paper analyzes the main trends of prosecutor’s surveillance of the land and other legislation
abidance. The author formulates his own vision of problems, relying on the provisions of the
Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine "On Prosecutor's Office" 1991 and 2014. On this
basis, specific findings and recommendations are formulated. In particular, the article concludes
that prosecutor’s surveillance can be fully replaced by the control of the civil society institutions,
municipalities and other executive bodies. Thus the general prosecutor’s surveillance, as it
existed in the Soviet Union, is completely unnecessary.
Key words: public prosecutor’s supervision, general prosecutor’s supervision, land relations.
Актуальність порушеного питання важко переоцінити. У вкрай нелегких політичних і
економічних умовах сьогоденної України питання державного втручання (нагляду, контролю) у
діяльність суб'єктів приватного сектора вимагає докорінного перегляду.
Одна з найважливіших сфер економіки – сфера землекористування. Це й аграрне
виробництво, і будівництво великих підприємств за межами населених пунктів, а також житлове та
громадське будівництво в містах, селищах, приміських зонах. Тут вкрай легко перейти тонку межу
між свавіллям і надмірним втручанням влади, що викличе зворотний ефект.
Сьогодні в Україні почалася реформа органів прокуратури. Ключові ідеї цієї реформи скасування багатьох структурних елементів органів прокуратури, відмова від слідчих функцій і так
званого «загального нагляду» прокурорів, у тому числі у сфері земельних відносин.
Враховуючи предмет нашого дослідження, розглянемо більш уважно питання, пов'язані із
здійсненням загального нагляду органами прокуратури.
Загальний нагляд прокуратури – це добре відомий з радянських часів інститут. Він появився
1922 року і виявився більш життєздатним, аніж сам «непорушний Союз». Вбираючи в себе різні за
національно-історичними особливостями та рівнем економічного розвитку союзні республіки,
радянському державному утворенню була необхідна єдина сильна рука, що стежить за
одноманітністю виконання радянських законів як у форматі всього Союзу, так і всередині кожної
його республіки. Важливу місію виконувала відбудова чіткої вертикалі прокурорських органів, що
були наділені значною владою та широким спектром повноважень.
Практично в такому «класичному» вигляді загальний нагляд прокурора поданий у чинному
досі Законі України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 року.
Його основи і завдання описані у ст.ст. 1, 4 Закону. Великі повноваження прокурорів у цій
сфері встановлені ст.ст. 19-28 та іншими положеннями закону.
Власне поняття прокурорського нагляду, сформульоване в цьому Законі, не зовсім
вкладається у формат українських конституційних положень. Водночас, зважаючи на положення
Конституції України, ст. 5 Закону «Про прокуратуру» передбачає вельми скромний перелік функцій
прокуратури. Так, до функцій прокуратури віднесено лише: державне обвинувачення в суді,
представництво в суді інтересів громадян і держави, нагляд за додержанням законів
правоохоронцями, нагляд при виконанні судових рішень у кримінальних справах та питаннях,
пов'язаних з обмеженням свободи громадян.
Дійсно, ст. 121 Конституції України передбачає більшу кількість функцій прокуратури.
Зокрема, у цій статті також вказується на відновлену згідно із Законом «Про відновлення дії деяких
положень Конституції України» від 21 лютого 2014 року та відповідною постановою Верховної
Ради України від 22 лютого 2014 року функцію нагляду за додержанням прав та свобод людини і
громадянина, додержанням законів щодо цих питань органами влади та їх посадовими особами.
На відміну від Конституції України, яка обмежує у ст. 121 наглядові функції прокурора
питаннями дотриманням прав та свобод людини і громадянина (хоч при бажанні під дане
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формулювання можна побічно підвести багато чого), Закон України «Про прокуратуру» 1991 року з
подальшими змінами істотно розширив коло завдань органів прокуратури.
Загальні положення цього Закону надають прокуророві наглядові функції у сфері
використання земель, їх забудови тощо.
Відповідно до Закону прокурор покликаний захищати від неправомірних посягань на:
незалежність республіки, суспільний і державний устрій, політичну та економічну систему,
демократичний устрій державної влади, права національних груп і територіальних утворень і навіть
обороняти правовий статус місцевих рад та органів самоорганізації населення.
З цією метою положеннями статей Розділу III Закону України «Про прокуратуру» 1991 року
прокурорські працівники наділені вкрай широким колом повноважень: проводити перевірки,
викликати службовців і громадян з будь-яких питань і відбирати у них пояснення, вносити
обов'язкові для розгляду подання, ініціювати притягнення до відповідальності, залучати до
відповідальності й т. д.
Протягом всього часу дії цього Закону працівники органів прокуратури широко
використовували дані повноваження відносно фізичних та юридичних осіб, службовців органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що мали відношення до використання
земельних ділянок, оформлення прав на них та ін.
Згідно з п. 9 Перехідних положень Конституції України прокуратура продовжує здійснювати
функцію «загального» нагляду за додержанням і застосуванням законів до введення в дію законів,
що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів. Однак що це
за закони і кого саме вони повинні стосуватися, у Конституції конкретно не сказано.
Враховуючи загальнодержавний курс на інтеграцію в Європейське співтовариство, на
законодавчому рівні було прийнято вольове рішення в повному обсязі відмовитися від загального
нагляду органів прокуратури. Дане рішення втілилося в прийнятті, підписанні та набранні чинності
Законом України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року.
Поряд із позбавленням прокуратури повноважень у сфері слідчих дій як основоположну і
незаперечну перевагу нового Закону було заявлено повну відмову від загального нагляду органів
прокуратури.
Дійсно, як зауважували окремі європейські діячі, скасування загальної наглядової функції
прокуратури було давніми зобов'язаннями України перед Радою Європи.
У цілому думки вітчизняних фахівців з питання введення в дію «нового» Закону «Про
прокуратуру» розділилися. Їх палітра представлена від захоплених коментарів і навіть жалю з
приводу втрати прокуратурою функції загального нагляду до вельми скептичних зауважень із
приводу того, що практично все залишиться, як і було, тільки «під іншим соусом».
Закон дійсно передбачив чимало новел. Практично необмежені повноваження органів
прокуратури будуть суттєво звужені в майбутньому, у т. ч. у сфері земельного контролю.
Частину нововведень, привнесених новим Законом, слід оцінити однозначно позитивно. До
таких можна віднести: необхідність обґрунтування в суді доцільності представництва прокурором
інтересів держави (а представництво можливо лише тоді, коли відповідний орган влади не
справляється з власним захистом), можливість виклику і відбирання пояснень у приватних осіб
виключно за їхньою згодою та ін.
Закон також передбачає досить глобальні зміни в самій системі органів прокуратури і т. д.
До речі, з метою здійснення судового представництва прокурор все ж зможе отримувати
відповідну інформацію, матеріали і документи від органів влади. Для визначення наявності підстав
для представництва громадян прокурор також може отримувати в них, а також від державних та
комунальних підприємств копії необхідних матеріалів та документів з відповідними поясненнями.
Фактично такі повноваження містять у собі елементи загального нагляду.
Однак органи прокуратури залишилися практично в рамках раніше наданих їм законом
повноважень.
Прокуратура виконує функції нагляду за додержанням прав та свобод людини і громадянина,
додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
їх посадовими і службовими особами, виключно у формі представництва інтересів громадянина
або держави в суді.
Із 26 жовтня 2014 року також внесено низку змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та значної кількості спеціальних законів, у тому числі до Законів України «Про
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охорону навколишнього природного середовища», «Про державний контроль за використанням та
охороною земель» та ін. З текстів цих законів в основному прибрано статті загального характеру, що
стосувалися прокурорського нагляду у відповідній сфері, тощо.
У свою чергу, у ст. 123 Конституції йдеться про те, що Законом визначається організація і
порядок діяльності органів прокуратури. Чи може Закон звузити безпосередньо повноваження
органів прокуратури, окреслені у ст. 121 Основного Закону, – серйозне питання, яке потребує
відповіді. А відповідь на нього може дати лише Конституційний Суд України.
Інший шлях вирішення зазначеної суперечності – внесення в цій частині змін до Основного
Закону. Тим паче що ст. 2 нового Закону «Про прокуратуру» не передбачає взагалі наглядових
функцій прокурора у сфері захисту прав і свобод громадян, як це передбачено в чинній редакції
Конституції.
І наостанок. Абсолютно не варто побоюватися хаосу як наслідку скасування наглядової
функції прокуратури. Проти такого припущення можна висунути кілька обґрунтованих аргументів.
1. В Україні існує значна, навіть надмірна кількість органів виконавчої влади, які здійснюють
відомчий нагляд (контроль) у тих чи інших сферах, у т. ч. у сфері земельних відносин (на
сьогоднішній день контрольні повноваження в цій сфері передаються від Державної інспекції
сільського господарства до Державної екологічної інспекції). Їх «перевірочні апетити» постійно
намагаються втихомирити в Парламенті й Уряді, принаймні формально. 2. Відмову від всеосяжного
загального нагляду прокурора можна успішно замінити контролем з боку інститутів громадянського
суспільства та окремих громадян (концепція citizen suit тощо), які будуть частково виконувати
функції відповідного уповноваженого органу контролю. Звичайно, тут необхідні деякі попередні
перетворення всередині структури самого громадянського суспільства, щоб уникнути зловживань та
інших негативних проявів зловживання повноваженнями. 3. Певними повноваженнями в цій сфері
сьогодні наділені органи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні». Частина з них делегована муніципалітетам державою. Такі
повноваження можна підсилити, що в цілому відповідає духу децентралізаційних реформ,
оголошених Президентом та Урядом. Сказане справедливо в повному обсязі й для нагляду
(контролю) у сфері використання, охорони і відтворення земель в аграрному і містобудівному
секторах.
Висновки
1. Формулювання поняття «загального нагляду», наданого у перехідних положеннях нового
Закону «Про прокуратуру» 2014 року, Конституції України і розуміння цього інституту в Законі
України «Про прокуратуру» 1991 року неоднакові. Окрім дотримання прав і свобод громадян,
прокурор, відповідно до старого Закону, має більш широкий спектр «контрольно-захисних»
повноважень. Так, окрім власне прав громадян, прокурори захищають також права національних
груп, територіальних утворень і навіть місцевих рад, у т. ч. у сфері земельних відносин. Таким
чином, можна припустити, що звуження загальнонаглядових повноважень відповідно до перехідних
положень нового Закону відбулося не в повному обсязі.
2. Прокурори можуть лише побічно виконувати певні функції, властиві сьогоднішньому
загальному нагляду, у т. ч. у сфері земельних відносин. При подачі позовних заяв у сфері
використання, охорони та відтворення земель працівникові прокуратури необхідно буде довести, що
відповідний орган виконавчої влади або місцевого самоврядування самостійно не справляється з
цією функцією, а також переконати в цьому суд. При цьому необхідна згода з боку самого органу
влади, який навіть зможе оскаржити таке представництво прокурора в суді.
3. Формулювання перехідних положень нового Закону «Про прокуратуру» 2014 року, а також
ст. 2 та ін. даного Закону не повною мірою відповідають положенням ч. 5 ст. 121 Конституції
України, а також п. 9 перехідних положень Конституції України, що може поставити під сумнів їх
конституційність.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ
СПЕЦІАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ
РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ
The article is devoted to the analysis of the current legal regulation of the specific types of the
forest resources usage. The article is focused on special types of the forest resources usage and
its legal regulation. Nowadays the use of forest resources is very intensive and there is a need to
identify the main stimulating instruments for careful and rational use. The main goal is to
analyze which specific types of the forest resources usage exist now and also to develop
proposals for the improvement of their legal regulation. It is justified in the article that creation
of such instruments which could stimulate the safe for ecology and effective forest resources
usage is highly important. The author proposed economic, financial and organizational
stimulating instruments.
Key words: forest resources, forest resources usage, legal regulation, specific usage.
Ліси є невід'ємною і складовою частиною природи. З погляду господарського використання
ліси, насамперед, є джерелом деревини й іншої технічної сировини, харчових і кормових продуктів,
а також місцем перебування корисних тварин і рослин. Ліси впливають на клімат, атмосферу, ріки й
інші водні об'єкти, зменшують різкість коливань температури і вологості, охороняють ґрунт від
вітрової і водної ерозії і т. д. Таким чином, від правильного використання лісів значною мірою
залежить не тільки успішний розвиток народного господарства, але й стан навколишнього
природного середовища 1 .
Теоретичним, практичним та методологічним основам правового регулювання відносин у
сфері використання лісових ресурсів присвячені праці: Г. І. Балюк, В. К. Биковського, В. О.
Горбового, В. К. Гуревського, І. І. Каракаша, О. І. Крассова, А. М. Мірошниченко, О. В. Степської,
О. О. Погрібного, Г. М. Полянської, О. П. Чопик та інших учених-правознавців.
Відповідно до ст. 65 Лісового кодексу України (далі - ЛК України) використання лісових
ресурсів може здійснюватися в порядку загального і спеціального використання 2 .
Загальне та спеціальне використання лісових ресурсів - це основний критерій поділу права
лісокористування як суб’єктивної категорії з точки зору підстав його виникнення. Право
лісокористування в цьому значенні розглядається як вид більш загальної категорії - права
природокористування, яке за своїми ознаками є персоніфікованим правом особи щодо використання
природних ресурсів. Це юридичний титул суб’єктів природокористування, формально-визначена
форма виникнення, зміни та припинення правосуб’єктності природокористувачів, правовий гарант
захисту законних прав (повноважень) суб’єктів природокористування.
Об’єктами права лісокористування виступають лісові ресурси – як деревні, технічні, лікарські
та інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення і виробництва, так і
корисні властивості лісів, що використовуються для задоволення суспільних потреб 3 .
Загальне та спеціальне використання лісових ресурсів випливає з положень ст. 13 Конституції
України 4 , яка визначає режим природних ресурсів у межах території України, належність цих
ресурсів Українському народу на праві власності та на праві користування. Такий характер
використання лісових ресурсів визначений і у ст. 8 Закону України «Про рослинний світ» від 9
квітня 1999 року 5 , де загальне та спеціальне використання природних рослинних ресурсів визначено
як форми їх використання.
1

Глотова, О.В. (2008). Нова редакція Лісового кодексу та поновлення лісового законодавства України.
Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць, 37, 178.
2
Лісовий кодекс України ст. 99 (1994) (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 17.
3
Балюк, Г.І. (2009). Науково-практичний коментар Лісового кодексу України. Київ: Юрінком Інтер, 257.
4
Конституція України 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 30, 141.
5
Про рослинний світ 1999 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 22, 198.
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Відповідно до ст. 67 ЛК України в порядку спеціального використання можуть здійснюватися
такі види використання лісових ресурсів:
- заготівля деревини;
- заготівля другорядних лісових матеріалів;
- побічні лісові користування;
- використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних,
спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, потреб мисливського господарства, проведення
науково-дослідних робіт.
Законодавством України можуть передбачатися й інші види спеціального використання
лісових ресурсів. Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється в межах лісових ділянок,
виділених для цієї мети.
Порядок і умови різних видів спеціального використання лісових ресурсів встановлено
відповідними постановами Кабінету Міністрів України: «Про врегулювання питань щодо
спеціального використання лісових ресурсів» від 23 травня 2007 року № 761 1 , «Правила заготівлі
живиці в лісах України» від 8 лютого 1996 року № 185 2 , «Про затвердження Порядку заготівлі
другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань» від 23 квітня 1996 року
№ 449 3 , а також наказом Державного комітету лісового господарства України «Про
затвердження Правил рубок головного користування» від 23 грудня 2009 року № 364 4 .
Правові ознаки права спеціального використання лісових ресурсів базуються на ознаках,
визначених ст. 38 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» 5 , та
характеризуються таким:
1) суб’єктами права спеціального лісокористування можуть бути державні, комунальні,
громадські, приватні підприємства, установи, організації, у тому числі релігійні, громадяни України
та їх об’єднання, іноземні юридичні особи та громадяни, які здійснюють спеціалізовану
господарську та іншу діяльність у сфері використання, відтворення, охорони та захисту лісів або в їх
складі створено спеціалізовані лісогосподарські підрозділи;
2) така діяльність підтверджується наявністю спеціальної правосуб’єктності, встановленої у
статутних документах (статутах чи положеннях) у порядку, визначеному законодавством, тобто
особи мають бути визначені як такі, що здійснюють певний вид господарювання чи підприємництва
в цій сфері та внесені в державні реєстри як суб'єкти підприємницької діяльності;
3) таке право лісокористування є відособленим, зокрема цим особам лісові ресурси надаються
в користування на виділених лісових ділянках для відповідної мети;
4) це право посвідчується спеціальним дозволом та виникає з моменту видачі й реєстрації
таких дозволів у встановленому порядку;
5) така форма лісокористування є платною. Плата за спеціальне використання лісових
ресурсів справляється у формі збору за використання лісових ресурсів. У випадках, передбачених
законодавством України, таке природокористування може здійснюватися безоплатно (наприклад,
розміщення пасік). Право спеціального лісокористування має строковий характер (як правило, один
рік), після його закінчення необхідно повторне оформлення дозволу на спеціальне використання
лісових ресурсів.
Відповідно до ст. 69 ЛК України спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній
лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом - лісорубним квитком або лісовим квитком,
що видається безоплатно.
1

Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів 2007 (Кабінет Міністрів
України). Офіційний вісник України, 39, 1550.
2
Про затвердження Правил заготівлі живиці в лісах України 1996 (Кабінет Міністрів України).
Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/185-96-п> (2014,
грудень, 05).
3
Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах
України 1996 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/449-96-п> (2014, грудень, 05).
4
Про затвердження Правил рубок головного користування 2009 (Державний комітет лісового
господарства України). Офіційний вісник України, 6, 276.
5
Про охорону навколишнього природного середовища 1991 (Верховна Рада України). Відомості
Верховної Ради України, 41, 546.
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Відповідно до ст. 70 ЛК України заготівля деревини здійснюється при використанні лісових
ресурсів у порядку рубок головного користування, що проводяться у стиглих і перестійних
деревостанах. Для заготівлі деревини під час рубок головного користування в першу чергу
призначаються пошкоджені, ті, що усихають, інші деревостани, що потребують термінової рубки за
своїм станом, і деревостани, які вийшли з підсочування. Залежно від категорій лісів, природних
лісорослинних умов, біологічних особливостей деревних порід та інших особливостей
застосовуються суцільні, поступові або вибіркові, комбіновані рубки головного користування.
Під час проведення заготівлі деревини не дозволяються вирубування та пошкодження цінних і
рідкісних дерев та чагарників, занесених до Червоної книги України; насінників і плюсових дерев. У
виняткових випадках вирубування насінників і плюсових дерев, а також вирубування дерев та
чагарників, занесених до Червоної книги України, може бути здійснено з дозволу відповідного
органу.
Заготівлю деревини в порядку проведення рубок головного користування, а також інші рубки,
пов'язані з веденням лісового господарства, проводять власники лісів і постійні лісокористувачі,
яким у встановленому порядку надано це право. У разі здійснення будівельних та інших робіт на
лісових ділянках заготівля деревини проводиться тими громадянами та юридичними особами, яким
надано земельні ділянки для таких цілей, якщо в рішенні про надання земельної ділянки не
передбачено інше.
Заготівля деревини є основним видом лісокористування в частині задоволення потреб
суспільства в лісових ресурсах. Порядок заготівлі деревини регулюється ст.ст. 70-71 ЛК України,
Правилами рубок головного користування в лісах України, затверджених наказом Державного
комітету лісового господарства України від 23 грудня 2009 року № 364, Правилами рубок головного
користування в гірських лісах Карпат, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від
22 жовтня 2008 року № 929 1 , Порядком спеціального використання лісових ресурсів та Порядком
видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 23 травня 2007 року 2 .
Заготівля деревини здійснюється відповідно до Правил рубок головного користування в лісах
України, тобто відповідно до системи норм і вимог щодо здійснення рубок, в основу яких покладено
дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових
ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких насаджень, їх екологічних та
інших корисних властивостей. Правила поширюються на всі ліси, в яких згідно з ЛК України
дозволяється проведення цих рубок, крім гірських лісів Карпат, де рубки головного користування
здійснюються відповідно до Правил, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22
жовтня 2008 року № 929, і є обов'язковими для виконання підприємствами, установами,
організаціями та громадянами, яким надані землі лісового фонду в постійне та тимчасове
користування.
Відповідно до Порядку спеціального використання лісових ресурсів від 23 травня 2007 року
заготівля деревини під час проведення рубок головного користування здійснюється з дотриманням
принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів,
збереження умов відтворення високопродуктивних деревостанів, їх екологічних та інших корисних
властивостей.
Рубки головного користування проводяться в:
експлуатаційних лісах;
- захисних лісах, що прилягають до смуг відведення діючих і тих залізниць, які будуються,
автомобільних доріг державного значення, вздовж берегів річок, навколо озер, водойм та інших
водних об'єктів, а також захисних лісах, що є байрачними, або площа яких становить до 100
гектарів, або які розташовані серед безлісної місцевості;
- рекреаційно-оздоровчих лісах, розташованих у межах третьої зони округів санітарної
охорони лікувально-оздоровчих територій і курортів та в лісогосподарській частині лісів зелених
зон;
1

Про затвердження Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат 2008 (Кабінет
Міністрів України). Офіційний вісник України, 81, 2735.
2
Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів 2007 (Кабінет Міністрів
України). Офіційний вісник України, 39, 1550.
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- лісах природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення в межах
господарської зони національних природних і регіональних ландшафтних парків, а також
заказниках.
На особливо захисних лісових ділянках (крім узлісь уздовж межі з безлісною місцевістю)
проведення рубки головного користування забороняється.
Залежно від категорії лісів, лісорослинних умов, біологічних особливостей деревних порід,
типу лісу, складу і вікової структури деревостанів, наявності та стану підросту господарсько-цінних
порід, ступеня стійкості ґрунтів проти ерозії, стрімкості схилів та інших особливостей
застосовуються такі системи рубок:
- вибіркові - рубки, під час яких періодично вирубується частина дерев, що є перестійними і
стиглими, а лісова ділянка залишається постійно вкритою лісовою рослинністю;
- поступові - рубки, під час яких передбачається видалення деревостану за кілька прийомів;
- суцільні - рубки, під час яких весь деревостан вирубується повністю, за винятком насінників,
життєздатного підросту і молодняку, цінних і рідкісних видів дерев та чагарників, що підлягають
збереженню;
- комбіновані - несуцільні рубки, під час яких поєднуються елементи різних систем
поступових і вибіркових рубок.
Особливий порядок заготівлі деревини встановлюється до гірських лісів Карпат. Правила
рубок головного користування в гірських лісах Карпат встановлюють норми і вимоги до заготівлі
деревини під час спеціального використання лісових ресурсів у порядку рубок головного
користування, що проводяться в гірських лісах Карпат, на основі екосистемного підходу та
принципів наближеного до природи ведення лісового господарства. Тут рубки проводяться з метою
заготівлі деревини та створення умов для відтворення стійких і високопродуктивних деревостанів
цінних порід переважно природним шляхом, збереження біорізноманіття, посилення
природоохоронних, захисних, рекреаційних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів.
Деревина заготовлюється також під час здійснення лісогосподарських заходів, не пов’язаних з
використанням лісових ресурсів (поліпшення якісного складу лісів), та під час проведення інших
заходів (розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом
гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо). Так, Правилами поліпшення якісного складу лісів,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 724 1 ,
визначаються основні вимоги до здійснення лісогосподарських заходів, спрямованих на підвищення
стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і
посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій шляхом проведення рубок
формування й оздоровлення лісів. Під час проведення рубок формування й оздоровлення лісів
застосовуються рубки догляду, санітарні, лісовідновні рубки, а також рубки переформування, рубки,
пов’язані з реконструкцією, та ландшафтні рубки.
Для категорій лісів з особливим режимом лісокористування (ліси природоохоронного,
наукового, історико-культурного призначення, рекреаційно-оздоровчі та захисні) встановлюється,
зокрема, обмежений режим лісокористування за площею і шириною лісосік, термінами примикання,
застосування окремих систем і способів рубок. До заготівлі деревини під час проведення рубок
головного користування в межах розрахункової лісосіки включають перестійні і стиглі деревостани,
з яких до першочергової рубки призначають: пошкоджені та ті, що усихають; у яких дозволено
проведення рубок головного користування і які за своїм станом визнані у встановленому порядку
такими, що потребують термінової рубки або ростуть на лісових ділянках, які підлягають
розчищенню у зв'язку з будівництвом, зокрема, гідровузлів, трубопроводів, доріг, електромереж; які
вийшли з підсочування 2 .
Одним із важливих видів спеціального використання лісових ресурсів є заготівля другорядних
лісових матеріалів. Дане питання регулюється ЛК України, Правилами заготівлі живиці в лісах
України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1996 року 3 ,
1

Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів 2007 (Кабінет Міністрів України).
Офіційний вісник України, 37, 1478.
2
Погрібний, О.О., Каракаш, І.І. (2009). Земельне право України. Київ: Істина, 428.
3
Про затвердження Правил заготівлі живиці в лісах України 1996 (Кабінет Міністрів України).
Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/185-96-п> (2014,
грудень, 05).
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Порядком заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 року № 449, Порядком
спеціального використання лісових ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2007 року № 761, тощо.
Відповідно до ст. 72 ЛК України в лісах без заподіяння їм шкоди може здійснюватися
заготівля таких другорядних лісових матеріалів: живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені,
деревних соків. Нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства може бути
передбачено заготівлю інших другорядних лісових матеріалів.
Відповідними органами виконавчої влади встановлюється ліміт використання лісових
ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів з метою раціонального використання
другорядних лісових матеріалів, невиснажливого здійснення побічних лісових користувань для
задоволення потреб населення і виробництва в лісових ресурсах і є обов'язковим для виконання
всіма постійними і тимчасовими лісокористувачами.
Заготівля живиці здійснюється шляхом підсочування у стиглих хвойних деревостанах, які
після закінчення строків підсочування вирубуються, а також у пристигаючих деревостанах, які до
часу закінчення підсочування підлягатимуть вирубуванню. Лісові ділянки для заготівлі живиці
визначаються відповідно до матеріалів лісовпорядкування та планів рубок головного користування.
Роботи, пов'язані із здійсненням заготівлі живиці, повинні бути завершені не пізніше 1 листопада
року закінчення підсочування. У разі погіршення санітарного стану деревостанів заготівля живиці
припиняється достроково.
Пні дерев заготовлюються для отримання осмолу та дров. Забороняється заготівля пнів у
смузі завширшки 50 метрів уздовж водотоків.
Луб заготовлюється в період інтенсивного руху соків (квітень-травень) шляхом знімання кори
з дерев, призначених для рубки в поточному році.
Кора деревних порід (дуба, крушини, калини, ялини тощо) заготовлюється з метою отримання
лікарської сировини, а також технічної сировини для виробництва дьогтю. Кора для виробництва
дьогтю заготовлюється з дерев берези, призначених для рубки в найближчі два роки, або із зрубаних
і вітровальних дерев протягом року.
До деревної зелені належать дрібні пагони і гілки дерев, підліску, підросту та цілі дерева, що
заготовлюються з метою приготування корму для тварин, а також задоволення технічних,
ритуальних та інших потреб. Цілі дерева заготовлюються (викопуються) для садіння на землях
інших категорій. Заготівлю деревної зелені здійснюють на спеціально визначених лісових ділянках
або суміщають з проведенням рубок.
Обсяги щорічної заготівлі другорядних лісових матеріалів визначаються для кожного
власника лісів або постійного лісокористувача під час лісовпорядкування або спеціальних
обстежень.
Особливе місце серед спеціальних видів використання природних ресурсів посідають і побічні
лісові користування. У ст. 73 ЛК України зазначається, що до побічних лісових користувань
належать: заготівля сіна, випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих плодів, горіхів,
грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету. Нормативноправовими актами з ведення лісового господарства можуть бути передбачені й інші види побічних
лісових користувань.
Побічні лісові користування повинні здійснюватися без заподіяння шкоди лісу. Ліміт
використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань встановлюється
органами виконавчої влади відповідно до ЛК України.
Відповідно до Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних
лісових користувань у лісах України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23
квітня 1996 року № 449, побічні лісові користування можна поділити на дві групи. До першої
віднесені побічні лісові користування, об’єктом яких є ліс: заготівля (збирання) дикорослих плодів,
горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин; заготівля деревних соків; збирання лісової підстилки. До
другої - не тільки ліс, але й землі лісового фонду, не покриті лісом: для розміщення пасік, заготівлі
сіна і випасання худоби, заготівлі очерету.
Постійні лісокористувачі під час здійснення побічних лісових користувань зобов’язані
забезпечувати невиснажливість ресурсів харчових, лікарських і технічних рослин з урахуванням
збереження цілісності екосистем: здійснювати агрохімічні заходи сприяння природному утворенню
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рослин та підвищенню їх продуктивності; підтримувати лісові ділянки, де здійснюються побічні
лісові користування в належному санітарному стані; забезпечувати охорону насаджень від
хижацького використання і знищення; обмежувати чи припиняти постійні лісові користування в разі
погіршення санітарного стану насаджень і в інших випадках.
Для сінокосіння можуть використовуватися незалісені зруби, галявини та інші не вкриті
лісовою рослинністю лісові ділянки, на яких не очікується природного відновлення лісів. В окремих
випадках, коли це не завдає шкоди лісовій рослинності, для заготівлі сіна використовуються
зріджені деревостани, міжряддя лісових культур та плантацій. У разі наявності у травостої видів
рослин, віднесених до Червоної книги України, період заготівлі сіна визначається за погодженням з
органами Мінприроди України.
Випасання худоби (крім кіз) дозволяється на вкритих і не вкритих лісовою рослинністю
ділянках, якщо це не завдає шкоди лісу. У лісах природоохоронного, наукового, історикокультурного призначення випасання худоби може здійснюватися лише за умови, що це не
суперечить їх цільовому призначенню.
Ділянки для розміщення вуликів і пасік з метою раціонального використання медоносів лісу і
лучного різнотрав’я виділяються переважно на узліссях, галявинах та інших не вкритих лісовою
рослинністю ділянках. На них дозволяється спорудження тимчасових (не капітальних) будівель без
права вирубування дерев і чагарників, розчищення та розорювання земельних ділянок. Місця
розміщення вуликів і пасік визначають власники лісів або постійні лісокористувачі з урахуванням
умов ведення лісового господарства та використання інших видів лісових ресурсів. Розміщення
пасік у місцях масового відпочинку людей забороняється.
Заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин здійснюється способами,
що виключають виснаження їх ресурсів. Заготівля лісових продуктів для отримання харчової та
лікарської сировини в лісах, де заходи боротьби із шкідниками та хворобами здійснювалися з
використанням хімічних засобів, лісах, розташованих у смугах відведення автомобільних доріг або в
зонах впливу хімічного та промислового виробництва, здійснюється з дотриманням відповідних
санітарних норм і правил.
Важливим, на наш погляд, серед існуючих видів використання лісових ресурсів є
використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних,
туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт. Відповідно до ст. 74
ЛК України використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних,
спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт
здійснюється з урахуванням вимог щодо збереження лісового середовища і природних ландшафтів з
додержанням правил архітектурного планування приміських зон і санітарних вимог. У лісах, що
використовуються для відпочинку, лісокористувачі повинні здійснювати роботи щодо їх
благоустрою.
Дане питання регулюється Порядком спеціального використання лісових ресурсів,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 761, де
зазначається, що використання корисних властивостей лісів може бути тимчасово зупинено в разі
високої пожежної небезпеки, незадовільного стану лісів унаслідок ущільнення ґрунту їх
відвідувачами, виникнення вогнищ шкідників і хвороб лісу та інших факторів, що призводять до
ослаблення природних функцій лісів.
У разі погіршення стану насаджень лісокористувачами з'ясовуються причини погіршення,
вживаються заходи до зняття або зниження рівня рекреаційного навантаження, а також до усунення
причин такого погіршення та регулювання інтенсивності відвідування.
Виділення лісових ділянок для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних,
туристичних і освітньо-виховних цілей здійснюється з урахуванням схем районного планування,
генеральних планів розвитку населених пунктів, програм розвитку лісового господарства, а також
матеріалів лісовпорядкування.
Використання лісів у культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних та туристичних цілях
громадянами на засадах права загального лісокористування здійснюється безоплатно. Використання
лісів для зазначених цілей юридичними особами здійснюється за плату в межах умов договорів на
довгострокове тимчасове користування в межах виділених лісових ділянок.
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Щодо використання корисних властивостей лісів для потреб мисливського господарства, то це
питання регулюється ЛК України, а також Законами України «Про тваринний світ» 1 , «Про
мисливське господарство та полювання» 2 та ін.
Висновки. Узагальнюючи вищевикладене, можна визначити, що спеціальне використання
лісових ресурсів посідає чільне місце в лісових відносинах, адже завдяки спеціальному
використанню реалізується функція держави щодо забезпечення суспільства деревиною та іншими
не менш важливими лісовими ресурсами. Це має велике значення як для економіки держави, так і
для забезпечення соціальних потреб суспільства. Тому важливого значення сьогодні набуває
збереження лісових ресурсів, вважаючи, що загибель деревини означає значні втрати для економіки.
За сучасних умов розвитку України потрібно заощадливо, бережливо і раціонально
використовувати лісові ресурси. Також необхідно здійснювати заходи щодо усунення
марнотратства у використанні деревини, особливо в районах багато забезпечених лісом.
Задля того щоб спеціальне використання лісових ресурсів було більш екобезпечним,
ефективним і ресурсоощадливим, потрібно впроваджувати як економіко-фінансові так і
організаційно-виховні інструменти стимулювання. Так, до економіко-фінансових інструментів
можна віднести:
1) зменшення оподаткування відповідних видів діяльності;
2) збільшення державної підтримки приватних лісокористувачів;
3) створення сприятливих кредитних умов для приватних лісокористувачів;
4) збільшення державного і місцевого фінансування державних і комунальних
лісогосподарських підприємств;
5) виділення коштів з державного і місцевих бюджетів для збільшення залісення, покращення
стану земель лісогосподарського призначення.
До організаційно-виховних інструментів слід віднести:
1) посилення рівня екологічної освіти молоді шляхом введення додаткових уроків і
проведення практичних занять на природі;
2) поширення інформації про стан лісів через засоби масової інформації, зокрема через
телебачення, радіо, газети, журнали;
3) поширення інформації щодо правил поводження в лісах, зокрема щодо пожежних і
санітарних правил;
4) встановлення більш жорстокої міри відповідальності для власників лісів та
лісокористувачів у разі порушення ними правил ведення рубок та погіршення стану лісів.
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ECLOGA PRIVATA AUCTA: ПРАВОВІ ФОРМИ ТА
ПРИЧИНИ РОЗЛУЧЕННЯ
The problems of termination of marriage through divorce in the Greco‐Roman (Byzantine) law
are studied in this paper. The object of the research is the legal rules of divorce, systematized in
the book «Ecloga privata aucta». The study also examined the origin, exegesis, axiological basis,
regulatory and legal mechanisms and legal status of the rules of private collection. Attention is
drawn to the peculiarities of systematization of legal provisions of the preceding sources and
their reproduction in the legal discourse in «Ecloga Privata aucta». Public challenges, which
caused changes in the legal institution of divorce in «Ecloga Privata aucta» in comparison with its
prototype ‐ the official Eclogue of Emperor Leo III are also investigated in the article.
Key words: marriage, divorce, Greco‐Roman (Byzantine) law, causes of divorce.
У перехідний період історії греко-римського (візантійського) права між публікацією Еклоги,
короткої збірки права імператорів Ісаврійської династії Лева ІІІ і Костянтина V, та законодавчими
реформами перших імператорів Македонської династії Василя І та Лева VІ появилися як
доповнення та переробки норм Еклоги три приватні збірки права: Ecloga aucta (Eclogadion), Ecloga
privata та Ecloga privata aucta (Приватна розширена Еклога). Найбільш довершеною серед них
виявилась остання, джерелами якої були попередні, але передусім законодавство Юстиніана та
частково Лева ІІІ.
Ecloga privata aucta (далі – EPA) появилася в більш спокійні часи, ніж офіційна Еклога
імператорів “іконоборців”, коли точилося безкомпромісне протистояння прихильників
упорядкування релігійних інститутів (перш за все монастирського життя), очищення християнської
символіки від нехристиянських впливів та повернення до певних цінностей раннього християнства,
а також захисників уже традиційних форм християнських обрядів та очезримих символів,
монастирського життя та усталеного християнського побуту. Проте агональна форма відносин
носіїв протилежних візій християнських форм буття спонукала до критичного осмислення і
пробудження богословської та правової думки в середовищі ідейних противників.
Ecloga privata aucta, як породження іншого юридичного дискурсу, ніж її прототип,
імператорська Еклога (726 р.), в умовах ґенези нових форм осмислення трансцендентних та
іманентних явищ християнського соціуму стала передвісником так званого Відродження в добу
правління перших імператорів Македонської династії, що особливо відобразилося у сфері права і
юридичної думки. Вірогідно EPA стала одним з юридичних джерел їхньої майбутньої правової
реформи, яку об’єктивно можна вважати центральною частиною відомих ренесансних явищ, що
відбилося у створенні таких пам’яток права, як Epanagoga, Nomocanon ХІV tit. (редакція патріарха
Фотія), Basilicorum libri, Novellae Сonstitutiones imp. Leonis Augusti та Procheiros nomos. Очевидно,
це знайшло місце в різноманітних нетипово поєднаних правових явищах нового збірника (EPA).
Corpus juris civilis та ісаврійська Еклога стали вираженням нерівномірного синтезу правових норм, а
автори EPA шукали форму та зміст відповідних кореляцій між двома типами праворозуміння,
особливостями форм та змісту права. Тому не випадково, якщо порівняти норми про розлучення
першої і останньої Еклоги, то цілком зрозуміло, що, незважаючи на певну спорідненість інститутів
шлюбно-сімейного права, норми про розлучення обох збірок, як з позицій правового змісту, так і
навіть юридичної техніки, перебувають у двох різних правових світах.
Перебуваючи між минулим (Ecloga) і майбутнім (законодавство Македонської династії),
Ecloga privata aucta відобразила пошук її авторами правового співвідношення суспільно необхідного
з юридичною концепцією ідейних противників (іконоборців), які не тільки залишилися вірними
християнському ідеалу права, але створили, як свідчить історія греко-римського права,
неперевершену християнську модель шлюбу, сім’ї та розлучення 1 . У цих пошуках автори приватної
1Zachariae von Lingenthal, K.E. (1955). Geschichte des griechlich-romischen Rechts. Aalen: Verlag Scientia,
57.
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Еклоги шукали ідеал не стільки в сакральних основах, скільки в досвіді юстиніанівських юристів.
Проявом класики і традиції, неперевершених реформ і “доброї старовини” для них стали
перекладені грецькою мовою складові частини Corpus juria cavilis. Вочевидь, це відобразилося на
різноманітних нетипово поєднаних правових явищах нового збірника, що викликало інтерес
дослідників.
Започаткував дослідження збірника (1837 р.), дав йому назву Ecloga privata aucta і здійснив
перше критичне видання (з відповідними заувагами в praefatio до публікації) 1865 року K. E.
Zacharie von Lingentahl 1 . Натомість, коли вона ще не була опублікована, а саме 1847 року, про її
місце зберігання в архівах Парижа і Відня писав відомий французький дослідник Jean-AnselmeBernard Mortreuil. Він же вперше опублікував у своїй Histoire du droit byzantin (2-й том) Table des
titres (таблицю титулів) EPA грецькою та латинською мовами 2 . У різні часи Ecloga privata aucta
досліджували відомі фахівці з історії права Візантії, а саме: В. Г. Васильєвський 3 , E. H. Freshfield 4 ,
О. Е. Ліпшиц 5 , D. Simon, Sp. Troianos 6 , F. Goria 7 , І. П. Медведєв 8 та ін. Однак їхні дослідження,
окрім О. Е. Ліпшиц і частково F. Goria, належать переважно до різних аспектів зовнішньої історії
права EPA (походження, дата виникнення, загальні екскурси, порівняльно-правові дослідження та
ін.).
Наше завдання полягає в дослідженні правових норм даного збірника про розлучення в
контексті тогочасної ціннісно-правової парадигми. У процесі дослідження з’ясовується джерельна
основа кожної норми, правовий зміст та історико-правове значення в контексті попереднього і
подальшого законодавства.
Таким чином, Ecloga privata aucta за прикладом Еклоги складається з 18 титулів. І – ІІІ
титули, як і в Еклозі, присвячені шлюбно-сімейному праву. До проблематики шлюбно-сімейного
права дотичні також правові норми ІV – VІІ титулів. Правові норми про розлучення
систематизовані, як інші норми про відомі аспекти шлюбу, у ІІ титулі EPA, тобто так, як в Еклозі
Лева ІІІ. Але їх кількість та відповідний зміст свідчать про те, що окрім Еклоги автори Eclogae
private aucta застосовували інші джерела права.
Так, гіпотеза першої норми про розлучення пов’язана з правом одного з подружжя залишити
мирський світ і розлучитися з іншим без жодної юридичної формальності (EPA, 2.16). Тобто мета
правової норми – законний вступ у монастир, який, звісно, для одружених був можливий за умови
розлучення.
Однак така дія відповідної особи є законною за умови, що шлюб був укладений без
письмового договору. Тобто якщо перша частина норми, обминаючи Еклогу, опирається на
відповідну гіпотезу правової норми 134-ї новели Юстиніана (Nov. 134.11) про вступ у монастир, то в
частині диспозиції йдеться про законність розлучення за умови відсутності письмового шлюбного
договору. Таким чином, неформальний шлюб визнається як в Еклозі (E. 2.9) (цит.: Ecloga / ed A.
Monferatus ; пер. Е. Э. Липшиц), так і в EPA, що відповідає умовам законного одностороннього
розлучення.
Правовий зміст даної частини юридичної норми корелюється з таким правовим принципом:
неформальне одруження за необхідності породжує право на неформальне розлучення. Натомість за
наявності письмового шлюбного договору застосовується відповідна процедура та нормативна
1 Zacharie a Lingentahl, C.E. (Ed.) (1865). Ecloga privata aucta. Jus graeco-romanorum, Vol. ІV. Lipsiae.
2 Mortreuil, J.-A.-B. (1847). Histoire du droit byzantin ou du droit romain dans l'Empire d'Orient, depuis la mort
de Justinien jusqu'a la prise de Constantinopole en 1453. Tome deuxieme. Paris: Gustave Thorel, 395 – 398.
3 Васильевский, В.Г. (1930). Законодательство иконоборцев. Труды В. Г. Васильевского, ІV, Ленинград:
Издание АН СССР, 139 – 235.
4 Freshfield, E.H. (1927). A Revised manual of Roman law: founded upon the Ecloga of Leo III and Constantine
V, of Isauria, Ecloga Privata Aucta. Cambridge: University Press.
5 Липшиц, Е.Э. (1974). Византийское право в период между Эклогой и Прохироном. Византийский
временник, 36, 45 – 72; Липшиц, Е.Э. (1981). Законодательство и юриспунденция в Византии в ІХ-ХІ
вв. Ленинград: Наука. Ленинградское отделение, 7 – 42.
6 Simon, D., Troianos, Sp. (1977). Eklogadion und Ecloga privata aucta. Fonte Minore, 2, 45 – 86.
7 Goria, F. (1977). Sulla data e l’origine dell’Ecloga private aucta. Studi Parmesi, ХХ, 305 – 329; Goria, F.
(1980). Tradizione romana e innovazioni byzantine nel diritto privata dell’Ecloga private aucta: Diritto
matrimoniale. Frankfurt am Main: V. Klostermann, ІХ, 155.
8 Медведев, И.П. (2001). Правовая культура Византийской империи. Санкт-Петербург: Алетейя, 159 –
164.
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диспозиція. Отже, автори приватної збірки, керуючись, очевидно, принципами справедливості та
рівності в правах між подружжям, визначають, що розлучення набирає юридичної чинності для тих,
які уклали законний шлюбний договір, якщо обидва з подружжя вступають у монастир (EPA 2.16).
Втім, тут же йдеться про одностороннє бажання жінки, яка має дітей, прийняти схиму. Разом із тим
розглядаються різні моделі врегулювання майнових проблем при тій чи іншій кількості дітей, від
якої залежала частка майна чоловіка, яку він отримує з lucra nuptias дружини. Очевидно, жінка не
мала письмового договору з чоловіком, оскільки наявність шлюбної угоди передбачала
двосторонній вступ у монастир. Урегулювання ж проблеми майна майбутньої черниці було типовим
явищем в історії греко-римського права, починаючи з імператора Юстиніана.
Це правове положення, у частині двостороннього розлучення і вступу в монастир, не
відповідає нормам таких широко відомих пам’яток права, як Епанагога, Василіки, Збірник новел
Лева V, новели імператорів, які правили після Македонської династії. Однак така норма появляється
в Прохіроні (Proch. 11.4), згадується в Пірі (Πειρα – збірник судових рішень Євстафія Ромея, ХІІ ст.)
як чинна норма, що застосовувалася в судовому процесі (ХХV, 37), а також присутня в
Шестикнижжі Костянтина Арменопуло (4, § 11а = 580 σ.). До того ж якщо новела Юстиніана (Nov.
117. 12), Прохірон, Піра та Шестикнижжя Арменопуло врегульовують проблему в контексті
заборони безпричинного divortium communi consensus (чинного за Nov.J. 22. 4), то у згаданій нормі
EPA метою суб’єкта шлюбу є вступ у монастир, а умовою – законне розлучення. Саме в цьому сенсі
форма вступу в монастир, яка відображена в правовій нормі EPA, безпосередньо корелюється із 123ю та 22-ю новелами Юстиніана (Nov. 22.5; 123.38) 1 . При різних завданнях і методах їх виконання в
усіх названих джерелах права використовується тотожний регулятивно-правовий механізм.
Якщо в EPA (2.17) не відчувається духу імперативу, то Прохірон та Шестикнижжя
Арменопуло так само, як і відома норма Юстиніана, імперативно визначають, що розлучення за
згодою дійсне лише при вступі суб’єктів згоди в монастир. Це, на перший погляд, не відповідає
християнським цінностям, оскільки кожна людина, перебуваючи в євхаристичному зв’язку з Богом,
має право, відповідно до задуму Творця, на гідне волевиявлення. Інша річ, коли священик стає
єпископом, а його дружина повинна прийняти схиму. Однак така особа вибрала свій шлях і,
очевидно, цілком поділяла відповідні зміни.
Мета Юстиніана полягала в тому, щоб для розлучення застосовувалася норма, за якої шлюб
неможливий (Nov. 117), а згода – це не причина, а поєднане бажання розлуки. Однак, забороняючи
розлучення за консенсусом, він запропонував альтернативу. У цілому, можна сказати, що норма
EPA є продовженням норми Юстиніана: заборона розлучення за консенсусом – альтернатива (шлюб
або схима) – умова законного вступу в монастир.
Друга стаття (EPA 2.17) передбачає розлучення за divortium communi consensus (Юстиніан)
чи divortium bona gratia (дослідники в ХІХ–ХХ ст.) за умови імпотенції чоловіка впродовж трьох
років перебування у шлюбі. Очевидно, йдеться про те, що, вступивши у шлюб, чоловік від самого
початку шлюбного життя не зміг вступити в інтимні відносини з дружиною. Якщо ж це було
виявлено пізніше, то, мабуть, саме з цього часу визначався трирічний термін очікування (чоловік –
здоров’я, а жінка – розлучення). Джерелом такого положення О. Е. Ліпшиц цілком вірно вважає
норму 6-го титулу 22-ї новели Юстиніана 2 . Однак такий самий термін передбачає Еклога в усіх її
опублікованих версіях (K. E. Zachariae von Lingenthal; A. Monferrat; L. Burgmann) (E. 2.15 – за
текстом Monferatus – Ліпшиц). Очевидно автори EPA скористалися обома джерелами, оскільки,
здійснюючи ревізію Еклоги, вони були знайомі з усіма нюансами її правового дискурсу.
Взагалі безпричинне розлучення через взаємну згоду суперечило християнській правовій
доктрині новозавітних часів (Мт.19:2-9; Мр.10:2-12). Однак імператор Юстиніан у 22-й новелі
допустив таку форму розлучення, яка об’єктивно (без посилання на дане положення, що лише не
ввійшло в перелік тих причин для розлучення, які з 22-ї новели згадуються як юридично чинні в 12
тит. 117-ї новели) втратила юридичну силу. Судячи з усього, імператор намагався пов’язати
divortium communi consensus з об’єктивними, незалежними від волевиявлення чи будь-яких дій
суб’єктів шлюбу причинами, до яких вважає належними чернецтво та полон одного з подружжя, а
також, очевидно, імпотенцію чоловіка (Nov. 22. 4-7). Тобто законодавець узяв до уваги як
розлучення за консенсусом об’єктивну причину про неподолану хворобу чоловіка, яка не дає
1 Липшиц, Е.Э. (1974). Византийское право в период между Эклогой и Прохироном. Византийский
временник, 36, 52.
2 Ibid.
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можливості створити повноцінну сім’ю. У цій ситуації визначення такої форми припинення шлюбу,
як divortium communi consensus, видається навіть не моральним, а етичним явищем, тобто
правилом bona fide. Щоправда, Юстиніан допускає заперечення чоловіка щодо припинення шлюбу,
але воно після трьохрічного терміну хвороби останнього не має юридичної сили як в контексті акту
розлучення, так і у справедливому врегулюванні шлюбно-майнової проблеми через реституцію (dos
повертається дружині, а donatio ante nuptia – чоловікові). Така форма і зміст новели Юстиніана
відтворюється у статті EPA (2.17).
У третій статті (EPA 2.18) йдеться про право подружжя на розлучення за взаємною згодою
(divortium communi consensu). Таке положення відзначалося більшою довершеністю, ніж попереднє,
та відповідало відомим в історії античності та ранньовізантійської (християнської) доби правовим
прецедентам (Nov. 22.4), однак суперечило християнським цінностям (Мр.10:11). Джерелом такої
норми не могла бути Еклога, оскільки її автори визначили право на розлучення у відповідності до
максим Священного Писання (Старий та Новий Заповіти) і правил канонічного права (E. 2.13-15).
Однак Ecloga privatа aucta в контексті даної норми мала перед собою не тільки окремі випадки, але
відому традицію класичного римського права, прецедент якої виник ще 307 року до н. е. і викликав
в romano populous великий резонанс скандального характеру (Val. Max. 2.1.4; Gell. Att. 4.3.2; Plut.
Quaest. Rom. 59). У другій половині передкласичного періоду це явище в Римі набуло значного
поширення, а в період римської класики взагалі вважалося невід’ємним правом римських громадян.
Прихильник відновлення римської традиції через відповідну кодифікацію християнський імператор
Юстиніан, як зазначалося в іншому контексті, спочатку дозволив 536 року divortium communi
consensu (Nov. 22.4), але згодом, по суті, заборонив його, передбачивши такий консенсус тоді, коли
“розлучення відбувається з метою обітниці цнотливості” (Nov.117.10; 134.11) 1 . Однак на другий рік
після смерті Юстиніана його племінник Юстин ІІ опублікував новелу (566 р.) під цілком
однозначною назвою: Ut possit ex consensus dissolve matrimonium (Законний шлюб може бути
розірваний за взаємною згодою). Він, зокрема, зауважив, що при неподоланій ненависті чоловіка та
дружини краще розлучитися, нiж труїти один одного (слід підкреслити, що дана новела під № 140
розташована в збірнику «168 Новел Юстиніана», куди ввійшло декілька новел імператора Юстина
ІІ, який постійно посилається на авторитет Юстиніана) 2 .
Натомість творці Еклоги, виходячи з традиції Священного Писання, не передбачали такої
форми розлучення, оскільки єдиною догматичною причиною розлучення (яку допустив Господь)
вважався перелюб (Мт.19:3-6; Мр.10:9). Звичайно життя обумовлювало необхідність впровадження
інших правових норм, що, як правило, мали відповідні джерела. У даному контексті до Еклоги,
окрім перелюбу дружини та імпотенції чоловіка, ввійшли ще дві традиційні причини як підстави для
розлучення, які у Священному Писанні не згадуються, але йому не суперечать (загроза життю
одного з подружжя з боку іншого та невиліковна хронічна хвороба). Тобто таке розлучення
передбачається крайніми обставинами: якщо перша причина пов’язана із загрозою життю людини,
створеної за образом Божим, то друга суперечить існуванню повноцінної сім’ї.
Натомість норма EPA (2.18), у контексті divortium communi consensus, не зумовлена
надзвичайними обставинами і її реалізація залежить тільки від волевиявлення подружжя. Це,
звичайно, не відповідає ні Старому, ані Новому Заповіту, ані канонічному праву (Мт.19:3-6;
Мр.10:9). Така ситуація безпричинного розлучення за консенсусом призвела римське суспільство до
глибокої сімейної кризи, що обумовило пізніше появу відповідних канонічних правил святих Отців
Церкви та норм законодавства християнських імператорів.
Ecloga private aucta – це вираження пошуків необхідних регулятивно-правових механізмів в
умовах нового періоду життя суспільства, позначеного певними змінами матеріальної та духовної
сфери. Опорою при таких пошуках у сфері права був авторитет законодавства Юстиніана при
вибірковому застосування норм Еклоги.
Наступна, четверта норма (EPA 2.19) про розлучення пов’язана з подібною гіпотезою, як і в
першій нормі (2.16), оскільки розірвання шлюбу обумовлюється знову ж таки вступом у монастир.
Диспозиція даної норми передбачає різні варіанти розпорядження власним майном: 1) за відсутності
дітей; 2) за їх наявності; 3) право розподілу майна після вступу в монастир; 4) розподіл майна
монастирем, якщо його власник помер до відповідного волевиявлення. У кожному разі все майно (за
1Загурский, Л.Н. (1898). Элементарный учебник римского права. Особенная часть. Семейное право.
Вып. І и ІІ. Харьков: Типогафия Н.М. Варшавчика, 65.
2 Kriegelli, F. (1840). Corpus juris civils. Baond ІІІ. Leipzig: Baumgartner’s Buchhandlung, 630-631.
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відсутності дітей) чи його частка за протилежних обставин переходила у власність монастиря. Як
зауважила О. Е. Ліпшиц, майнова проблема в даних обставинах регулювалася у відповідній нормі на
юридичній основі 123-ї новели Юстиніана (Nov. 123.38) 1 . Регулятивно-правовий механізм даної
норми цілком відповідає тогочасній християнській парадигмі та практиці церковно-монастирського
життя. Така увага систематизаторів збірки до забезпечення майнових прав монастирів свідчить, що
остання появилася після протиборства іконоборців з іконошанувальниками, яка 843 року
завершилася домінуванням останніх. Монахи в цій боротьбі відігравали найактивнішу роль,
оскільки імператори-іконоборці в неймовірно швидкому і масовому зростанні монастирів та їх
необ’ємної власності бачили причини громадського неспокою і порушення стабільності в державі.
Тому ініціатори створення Еклоги імператори Ісаврійської династії, сприймаючи монастирі як
інститут християнського життя, не сприймали їх позадержавного становища, коли окремі з них
перетворювалися “на державу в державі” і намагалися вийти навіть з-під впливу патріарха.
Натомість остання норма про розлучення, по суті, регулювала питання перерозподілу власності й
принципово захищала майнові інтереси монастирів.
В останніх двох нормативних положеннях EPA йдеться про одностороннє розлучення ex justis
causis з вини дружини (2.21) або чоловіка (2.21). Їх правовими джерелами стали норми 117-ї новели
Юстиніана (117.8-9) у скороченій формі. Отже, причини розлучення через злодіяння жінки:
1) участь у змові проти влади чи не повідомлення нею відомого їй факту змови інших осіб; 2)
якщо чоловік звинуватить дружину в перелюбі і доведе своє звинувачення; 3) якщо жінка загрожує
життю чоловіка в будь-якій формі і якщо вона усвідомлює небезпеку від інших осіб і не повідомляє
йому; 4) якщо вона відвідує бенкети з незнайомими людьми або купається з ними проти волі
чоловіка; 5) якщо вона залишається далеко від дому чоловіка без його згоди, за винятком
перебування у власних батьків; 6) якщо вона без відома чи проти волі чоловіка відвідує або цирк, або
театр, або амфітеатр; 7) якщо чоловік безпричинно вигнав з дому дружину, а вона, не маючи
жодних родичів, в яких може жити, провела ніч на вулиці, то йому заборонено відправляти
повідомлення про розірвання шлюбу (EPA 2.21). Причини, з яких дружина має право на
одностороннє законне розлучення з чоловіком (EPA 2.22 = Nov. 117. 9): 1) якщо чоловік був
замішаний в змові проти imperium; або, будучи поінформованим про інших змовників, він не
повідомив про це владу; 2) у разі якщо чоловік будь-яким чином намагався вбити свою дружину, а не
вжити заходів, щоб покарати її відповідно до законів, або якщо, будучи поінформованим, що інші
мають такі злі умисли, не попередив її; 3) якщо чоловік спробував порушити цнотливість дружини,
намагаючись віддати її іншим чоловікам для здійснення перелюбу; 4) у разі якщо чоловік подав
звинувачення в перелюбі проти своєї дружини, але був не в змозі довести це (у зв’язку з цим), його
дружина з цієї причини отримувала право на відмову від нього. Окрім повернення посагу з
відповідним приростом, вона отримувала donatio ante nuptias, а також їй передбачалася частина
загального майна чоловіка, яка відповідала третій частині donatio ante nuptias, якщо в них немає
дітей; якщо ж у них є діти, то все це майно (перебуваючи в її користуванні) зберігається матір’ю
на їх користь; окрім усього цього, чоловік підлягав тим тілесним покаранням, на які наражалася
дружина, якщо була б правдиво звинувачена; 5) якщо чоловік живе разом з іншою жінкою в тому
самому будинку, в якому живе зі своєю дружиною, або в іншому будинку того міста і, незважаючи
на вмовляння дружини, родичів та інших осіб, які заслуговують на повагу, не відмовився від цього
беззаконня. Наслідками таких дій для чоловіка стало розлучення, втрата шлюбного майна та відомої
частини власного (EPA 2.22).
З огляду на викладені правові акти слід зазначити, що в них вперше системно були
застосовані норми 117-ї новели Юстиніана (Nov. 117. 8-9) з переліком причин розлучення (у більш
лаконічній формі, ніж в оригіналі), пов’язаних з дією, умислом чи становищем того чи іншого з
подружжя. Більше того, саме Ecloga private aucta започаткувала тенденцію і відповідну форму
компілятивного застосування низки норм у наступних правових збірниках: Епанагога, Василіки,
Прохірон (Македонська династія), а також Шестикнижжя Костянтина Арменопуло. Натомість у
Новелах Лева VІ, унаслідок критичного застосування імператором-філософом норм законодавства
Юстиніана, якщо використовувалися відповідні положення EPA, то не у формі розгорнутих,
об’ємних компіляцій, а лише як правові джерела. Однак Еклога privata aucta відзначається не тільки
1 Липшиц, Е.Э. (1974). Византийское право в период между Эклогой и Прохироном. Византийский
временник, 36, 53.
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мистецтвом компіляції, а також критичним (без критики, а в академічному сенсі) застосуванням
попередніх правових джерел. Тобто вона дійсно була еклогою – вибіркою із законодавства, яка у
зв’язку з цим отримала власну назву. Вибираючи ті чи інші положення, кодифікатори збірника, по
суті, програмують основні риси його правових норм.
Правовий зміст даних норм полягає в тому, що той з подружжя, який мав умисел чи вчинив
кримінальний злочин або аморальний проступок, перелік яких, як причин для розлучення,
визначений даним законом, втрачає відповідний сімейний статус і право на так зване шлюбне
майно. Натомість інший з подружжя, набувши право на посаг і на передшлюбний дар,
безперешкодно вступає в nuptiae secunda.
Особливості права інституту розлучення за одностороннім розірванням шлюбу як в Приватній
розширеній Еклозі, так і в 117-й новелі Юстиніана, яка в даній частині була визначена її джерелом,
полягає в тому, що низка причин розлучення як за ініціативою чоловіка, так і жінки, у відомих
випадках цілком збігаються. Це стосується участі у змові проти влади, злочинного умислу проти
життя чи здоров’я чоловіка проти жінки чи останньої проти чоловіка, що майже цілком збігаються.
Більше того, як чоловік, так і жінка несуть цивільну та кримінальну відповідальність за перелюб.
Однак притягнення до такої відповідальності чоловіка передбачає до-юридичну, моральну
процедуру, яка після її здійснення, за умови волевиявлення дружини щодо розлучення, набуває
відповідних правових наслідків.
Отже, відмінність прав чоловіка та дружини в контексті розлучення полягала в підставах
притягнення до відповідальності жінки чи чоловіка за перелюб чи аморальні діяння. Інакше кажучи,
якщо перелюб дружини (п. 2) або її аморальна поведінка (п. 5-6) імперативно обумовлювали
розлучення з відповідними особистими та майновими негативними наслідками, то чоловіка можна
було притягнути до відповідальності тотожного рівня, якщо він, незважаючи на вмовляння
дружини, родичів та інших авторитетних осіб, продовжував здійснювати перелюбство в особливо
цинічних формах щодо дружини, тобто приводив перелюбницю в їх сімейне помешкання або
перебував з нею в іншому будинку. Окрім того, частина підстав для розлучення стосувалася лише
дружини. Ці підстави можна кваліфікувати як аморальні проступки в тогочасному суспільстві:
відвідування жінкою без згоди чоловіка відомих публічних місць. Якщо в добу Юстиніана такі дії
дружини корелювалися з пізньоантичними ментальними реліктами, то в часи, коли християнська
релігія стала основною формою суспільної свідомості, такі дії жінок були нетиповим явищем для
християнського суспільства 1 .
Перелік причин у контексті видів та форм розлучення, імплементований у EPA, був
результатом тривалої правової екзегези: від часів першого християнського імператора Константина
до правових реформ Юстиніана. У процесі визначення причин для законного розлучення в
конституціях християнських імператорів, для врегулювання даної проблеми, виникла потреба щодо
їх остаточного визначення та систематизації. Спочатку це зробив імператор Феодосій ІІ, у
конституцію якого ввійшло близько 30 причин для розлучення, що стосувалися приватної та
публічної сфери (C.5.17.8). Потому виникла більш впорядкована система розлучення у 22-й новелі
Юстиніана (Nov. 22. 1-9; 13-16) і зрештою врівноважена в контексті традиції суспільних запитів та
християнських цінностей система норм розлучення в 117-й новелі Юстиніана, з відомими
доповненнями його 134-ї новели. Зміни 117-ї новели стосувалися як юридичної техніки, так і більш
значної відповідальності за нормами про розлучення, які з усього законодавства Юстиніана,
очевидно, найбільш відповідали вимогам християнського вчення та канонічного права. Саме
остання правова концепція була відображена в EPA, оскільки Еклога, яка найбільш відповідала
християнським цінностям серед інших пам’яток права імперії, домігшись рівності юридичних прав
чоловіка та дружини, фактично не взяла до уваги (з позицій буквального, позитивістського
тлумачення її системи розлучення) більш широке різноманіття конфліктів, які обумовлювали
необхідність урегулювання сімейних відносин. Однак в Еклозі систематизовані ті причини
припинення шлюбу через розлучення, які цілком відповідали християнському вченню та відповідній
правовій доктрині, а також стали правовою основою і системою принципів для прийняття
відповідних рішень за суддівським розсудом. Натомість автори EPA, опираючись на низку правових

1 Браун, П. (2003). Тіло і суспільство. Чоловіки, жінки і сексуальне зречення в ранньому християнстві.
Київ: Видавництво “Мегатайп”, 331 – 332.
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положень із шлюбно-сімейного права Еклоги, систематизованих в обох збірках у трьох перших
титулах, у контексті інституту розлучення втілили ідею Ad Justinianum (“назад до Юстиніана”).
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ҐЕНЕЗА НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО ФОРМ
РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ ЗА УЧАСТЮ ТРЕТЬОЇ
СТОРОНИ: ВІД «СОВІСНОГО» СУДУ ДО
ДОСУДОВОГО ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ
СПОРІВ
The article analyzes scientific views of Ukrainian and foreign scientists on the forms of settling
the disputes with participation of the third party. Using the historical retrospective review the
systematization of views concerning forms of the disputes settlement and application of
extrajudicial and pre‐trial forms of disputes settlement in civil, economic and administrative
processes was made. The next systematization of scientific researches was offered: 1) civil
researches devoted to the problems of reconciliation in the alternative to legal procedure way,
in particular, to the mediation; 2) researches of the scientists of administrative law that are
directed on the ascertainment of the essence of administrative dispute as a specific type of legal
dispute; 3) works devoted to the analyses of possibilities of establishment of alternative
extrajudicial ways to settle administrative disputes.
Key words: alternative ways to settle court disputes, pre‐trial settlement of public legal disputes,
mediation, reconciliation of parties, amicable agreement.
Україна за останні роки суттєво наблизилася до світових стандартів забезпечення прав і
свобод людини, а чітке визначення політичного курсу на вступ до Європейської спільноти ставить
перед державою гармонізувати національне законодавство відповідно до стандартів ЄС у
максимально короткі строки. Ці процеси є доволі складними і пов’язані не лише із коригуванням
окремих норм національного законодавства, але й запровадження цілих нових інститутів.
Незважаючи на суттєві позитивні зрушення у сфері функціонування судової системи, забезпечення
доступу до правосуддя та довіри до нього, нажаль все ще існує чимало складних питань, вишити які
неможливо лише у площині процесуального законодавства.
В усьому світі судовий спосіб вирішення спору пов’язаний зі складною формальною
процедурою, судовими витратами та проблемою виконання судового рішення, що актуалізує
розробку альтернативних способів вирішення правових спорів. Крім того, досить часто винесення
судового рішення ще не означає дійсного розв’язання конфлікту, а навпаки – провокує його
ескалацію 1 . Водночас, мова не йде про обмеження чи звуження конституційного права на судовий
захист, адже наявність розвинених альтернативних процедур врегулювання спорів спрямоване,
передусім, на створення можливості вибору для осіб, які опинилися у стані конфлікту.
Метою наукового дослідження є систематизація та аналіз наукових поглядів та досліджень на
проблему розуміння, впровадження та застосування досудового вирішення публічно-правових
спорів. Для досягнення поставленої мети перед нами постає вирішення таких завдань: 1) визначити
та проаналізувати вихідні начала застосування позасудових (досудових) форм вирішення
конфліктів; 2) встановити основні напрямки досліджень альтернативних засобів розв’язання
правових спорів; 3) систематизувати наукові дослідження, присвячені саме процедурі досудового
врегулювання публічно-правових спорів.
Початкові відправні точки для формування бачення системи способів розв’язанні правових
спорів та визначення їх особливостей з точки зору сфер використання, недоліків й переваг,
закладено у наукових працях, присвячених проблемам конфліктології, зокрема, юридичної
конфліктології. Більшість конфліктологічних концепцій є комплексними і передбачають не лише
теоретичне опрацювання поняття конфлікту, розкриття його природи, причин і умов виникнення. Їх
1
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обов’язковим елементом є аналіз можливостей вирішення конфлікту 1 . Сучасна конфліктологія
розглядає конфлікт у динаміці із виокремленням етапів його розвитку. Наприклад, В. Казаков
пропонує таке визначення конфлікту: «…це тип взаємодії суб’єктів, в процесі якого вони, по-перше,
зустрічають перепони для задоволення своїх потреб і реалізації інтересів, що спонукає їх до
активної дії, та, по-друге, досягають певного ступеня узгодженості і співробітництва щодо спільного
об’єктом спору 2 ». При цьому, більшість дослідників відзначають, що завершення конфлікту як
останній етап його розвитку можливе в різних формах, серед яких вирішення конфлікту; його
переростання в інший тип протиборства; загасання конфлікту (усунення однієї або обох сторін) 3 .
Безперечно, в контексті проблематики цього дослідження цікавість становить саме така вирішення
конфлікту, як форма його завершення.
Усе розмаїття способів вирішення конфліктів можна скомпонувати у дві основні групи:
1) розв’язання конфлікту самими учасниками та 2) залучення третьої незалежної сторони. Варто
відзначити, що напрацювання щодо методів розв’язання конфліктів безпосередньо учасниками,
передусім, розвиваються у соціологічних, психологічних дослідженнях, в той час, як питання
вирішення конфліктів із залученням третьої сторони в своїй більшості перебувають у площині
юриспруденції. Ним присвячено чимало наукових праць різного історичного періоду й різних
галузей права.
Незважаючи на те, що норми права забезпечують впорядкування суспільних відносин,
абсолютної визначеності у них досягти неможливо, а зважаючи на їх всеосяжність та важливість для
людини, кількість спорів правового характеру невпинно зростає. Відповідно, активізуються
дослідження способів вирішення правових спорів, систематизацію яких доцільно здійснити з точки
зору історичної ретроспективи.
Пошуки оптимальних способів розв’язання конфліктів у соціальному середовищі
супроводжували людство протягом усієї його історії і зазнали чимало змін. Цікавість до проблеми
історичних закономірностей розвитку форм розв’язанні конфліктів за участю третьої сторони
проявляли дослідники дореволюційного періоду, зокрема, А.Ф. Волков, Є.В. Васьковський,
І.Є, Енгельман, Є.А. Нєфєд’єв, Г.Ф. Шершеневич значну увагу приділяли питанням мирової угоди,
при цьому, вже тоді проводили чітке розмежування між несудовими і судовим мировими угодами,
ґрунтуючись, передусім на ознаках приналежності правового регулювання та безпосереднього
впливу на хід судового процесу.
Також слід відзначити праці, присвячені особливостям діяльності мирового суду –
правонаступника «совісного суду», створеного за судовою реформою 1864 р. В контексті
забезпечення досягнення взаємної згоди сторін О.А. Головачовим, В.П. Даневським було досить
ґрунтовно проаналізовано специфіку оформлення угоди, виробленої в наслідок звернення до
мирового судді, прав та обов’язків сторін спору. Тим не менш, характеризуючи даний період
теоретичного опрацювання альтернативних позасудових способів врегулювання правових спорів
можна відзначити, що окремо ця проблема правниками розглядалася, здебільшого, у дослідженнях з
цивільного процесу. Примирення вивчалося з точки зору меж узгодження та забезпечення
дотримання виробленої угоди сторонами, хоча вже тоді наголошувалося, що виключно судовий
спосіб вирішення спорів суттєво ускладнює і перевантажує суди. Відповідно, значні сподівання
покладалися на примирення між сторонами, яке має бути досягнуто до початку судового
провадження. Варто відзначити, що саме в дореволюційний період закладено теоретичні засади
визначення примирення і обґрунтовано розмежування судового та несудового примирення.
Варто підкреслити, що характерною рисою наукових доробок дореволюційного часу є
категоричне заперечення можливості поширення примирення на публічну сферу. Незважаючи на те,
що в законодавстві прямих обмежень не було передбачено, доктрина однозначно настоювала на
тому, що у спорі не повинен зачіпатися публічний інтерес, оскільки об’єкт угоди має перебувати у

1

Краснов, Б.И. (1992). Конфликты в обществе. Социально-политический журнал, 6, 14 – 22.
Казаков, В. (2004). Социальный конфликт: проблема определения. Социология: теория, методы,
маркетинг, 3, 156–165.
3
Див.: Захарьящева, И.Ю. (2004). Юридический конфликт как социальная предпосылка процессуальной
деятельности. Юрист, 4, 46 – 51.; Дмитриев, А.В. (2003). Конфликтология: учебное пособие. Москва:
Гардарики.; Кудрявцев, В.Н. (1995). Юридический конфликт: процедуры разрешения. Москва: Центр
конфликтологических исследований РАН.
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вільному розпорядженні сторін 1 . Відтак, «просування» ідеї примирення у правовому полі
здійснювалося виключно вченими-цивілістами.
У радянський період радикальні перетворення держави та розбудова її правової системи на
принципово нових засадах окреслили нові напрямки розвитку наукової думки щодо способів
врегулювання правових спорів. Незважаючи на те, що сучасні дослідники часто говорять про
формування радянської правової системи «з чистого аркушу» та безапеляційні заяви того часу щодо
«викоренення будь-яких приватних початків у правовій системі» 2 , фактично багато елементів
приватно-правового регулювання були відображені у радянському законодавстві навіть раннього
періоду. Відповідно, ми можемо зробити висновок, що наукові розвідки продовжили поглиблювати
сформовані на попередньому етапі знання, при цьому, саме несудові способи врегулювання спорів
значно актуалізувалися.
Переломний етап в усвідомленні важливості розвитку несудових способів врегулювання
спорів виразно намітився на початку 60-х років. Свідченням цьому може стати розвиток інституту
арбітражу, претензійного провадження, залучення громадських організацій та трудових колективів
до участі у врегулюванні конфліктів, а також діяльність третейських й товариських судів.
Оскільки обидва напрямки наукових пошуків характеризуються високим ступенем
взаємопроникнення, праці науковців радянського періоду щодо правової природи мирової угоди,
яка укладається в суді, мали значний вплив на формування концепції позасудового врегулювання
спору. Серед фахівців радянського часу у галузі цивілістики склалося три основні підходи до
розуміння судового примирення: матеріальний, процесуальний та дуалістичний. На користь
матеріального підходу до характеристики інституту примирення свідчить те, що його центральним
елементом є мирова угода, яку К. Анохін визначає як угоду сторін про припинення на певних
умовах спору, укладену в суді, яка затверджується судом і яка набуває після цього силу судового
рішення 3 . Я.Л. Штутін, в свою чергу, акцентує увагу на визнанні мирової угоди цивільно-правовим
актом, що має на меті припинити дію раніше укладеного сторонами зобов’язання із заміною новим
зобов’язанням або без такої заміни 4 / Процесуальні аспекти примирення виносив не перший план
Д.М. Чечот, який вважав, що мирова угода є сукупністю розпорядчих дій як позивача, так і
відповідача 5 . Дуалістичний підхід сформовано С.А. Якубовим, який, аналізуючи права та обов’язки
сторін, дійшов висновку про те, що мирова угода є процесуальним правом сторін. Саме наявність
такого права дозволяє сторонам розпоряджатися своїми суб’єктивними матеріальними правами та за
допомогою й під контролем суду розв’язати спір про право 6 . Слід відзначити, що особливу цікавість
для формування теоретичної бази несудових способів вирішення правових спорів має саме
матеріальна концепція судового примирення, яка допомагає визначити особливості примирення як
акту волевиявлення сторін, сформулювати його принципи, окреслити межі.
Здобуття Україною незалежності відкрило нові перспективи для розвитку правової науки,
формування власної національної правової доктрини. Не останню роль у цьому процесі відіграє
побудова розвиненої системи способів захисту прав та інтересів суб’єктів різноманітних
правовідносин, забезпечення своєчасного та ефективного вирішення правових спорів. Наукові
дослідження, які мають принципове значення для формування в Україні досудового врегулювання
адміністративних спорів можна розподілити у три групи: 1) цивілістичні дослідження, присвячені
проблемам примирення в альтернативний судочинству спосіб, зокрема, процедурі медіації;
2) дослідження вчених-адміністративістів, спрямовані на з’ясування сутності адміністративного
спору як особливого різновиду юридичного конфлікту; 3) праці, присвячені вивченню можливостей
запровадження альтернативних несудових способів розв’язання адміністративних спорів,
особливостей порядку їх здійснення, співвідношення з адміністративним судочинством.
Приступаючи до аналізу першого напрямку наукових досліджень, передусім, слід відзначити,
1

Давиденко, Д.Л. (2004). Мировое соглашение как средство внесудебного урегулирования частноправовых споров: автореферат дис. на соискание научной степени канд. юрид. наук. Москва, 98.
2
Кондратьєва, Л., Пацурківський, С. (2009). Правова природа інституту мирової угоди. Вісник
Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, 518, 87.
3
Анохин, К. (1959). Судебные мировые сделки. Советская юстиция, 9, 52.
4
Штутін, Я.Л. (1954). Лекції з радянського цивільного процесу. Київ: КДУ, 347.
5
Чечот, Д.М. (1960). Участники гражданского процесса. Москва: Госюриздат.
6
Якубов, С.А. (1961). Права и обязанности сторон в советском гражданском процессе: дис. …канд. юрид.
наук. Ленинград.
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що незважаючи на тривалу історію вивчення питання несудових способів розв’язання цивільних
спорів, на теоретичному рівні залишається невизначеною їх система, немає усталеного
загальноприйнятого бачення щодо їх співвідношення. Більшість наукових творів присвячено
вивченню окремих способів вирішення спорів, не публічних за своєю природою. Відсутність
комплексного бачення системи несудових способів вирішення таких спорів суттєво ускладнює її
подальший розвиток, починаючи із термінологічної невизначеності, наявності дублювань
повноважень, численних перетинань та прогалин у нормативному забезпеченні врегулювання тих чи
інших спорів в альтернативний спосіб. Перші публікації, присвячені визначенню видів способів
несудового врегулювання правового спору в Україні розпочато лише з 2007 р. Однією із найбільш
вагомих монографічних праць є кандидатська дисертація О.М. Спектор «Альтернативні способи
вирішення цивільно-правових спорів», можна відзначити також статті Н.Л. Бондаренко-Зелінської,
І.А. Войтюк, І.В. Лукача, В.Т. Маляренко, І.Я. Сенюти, В.Ю. Розмана.
Якщо не брати до уваги розбіжності у формулюваннях назв способів вирішення цивільних
спорів та окремі питання щодо їх співвідношення, можна зробити висновок, що найбільшого
поширення у приватному праві отримали претензійне провадження (досудове врегулювання спору),
медіація (судова і позасудова) та третейський розгляд спору.
Стосовно претензійного порядку вирішення приватно-правових спорів слід відзначити, що
його розглядають, як правило, як різновид переговорів. Відповідно, значний внесок у становлення
теоретичного обґрунтування претензійного провадження серед сучасних правників-цивілістів
належить фахівцям у галузі господарського процесу, зокрема, І.А. Балюк, Ю.В. Волочай, Л.В. Голій,
В.О. Горєвому, Т.С. Дунайло Л.Є. Зуєвій, Д.М. Притиці, В.Д. Чернадчук та ін.
Серед російських дослідників також варто відзначити дисертаційні дослідження
О.М. Нехороших «Претензійне провадження як інституту досудового врегулювання спорів, що
виникли із правовідносин щодо залізничних перевезень вантажів», Д.М. Фурсова «Претензійний та
позасудовий порядок врегулювання спорів. Зважаючи на те, що претензійний порядок розглядається
як такий спосіб врегулювання спору, який здійснюється без залучення третьої незалежної особи із
функціями посередника, праці названих вчених використовувалися в цьому дослідженні з точки
зору формування системи альтернативних позасудових способів розв’язання спору.
Провадження у третейському суді можна розглядати як іще один альтернативний несудовий
спосіб врегулювання правових спорів і у порівнянні із претензійним провадженням він є більш
опрацьованим. Зокрема, Ю. Барон, С. Лур’є, Є. Виноградов, Л. Винокуров, А. Волен, Т. Захарченко,
Р. Калістратов, М. Клеандров, Т. Кісельов, С. Курочкін, Д. Мардінов, Л. Мінгазов, Ю. Притика,
О. Скворцов, І. Чупахін, C. Юлдашев, а у Російській Федерації – Т. Багилли, А. Волкова,
А. Морозов, Н. Немитіна, В. Севастьянов та ін. вивчали діяльність третейських судів, їх
організаційні засади, специфіку вироблення рішення при розгляд відповідного спору та його
юридичні наслідки.
Нарешті, медіація як окремий напрямок розвиток правового середовища почали
обговорюватися у працях О.В. Белінська, С.Ф. Задорожна, В.М. Резнікова, Г.О. Ульянової. Слід
відзначити, що в Росії теоретичне опрацювання проблеми медіації значно більше просунувся. Так,
за останнє десятиліття побачив світ ряд монографічних праць, зокрема, О.В. Аллахвердової і
А.Д. Карпенко «Медиация – переговоры с участием посредника», Д.Б. Єлісєєва «Роль медиации в
разрешении правовых конфликтов (теоретико-правовой анализ)», В.В. Лісіцина «Медиация:
примирительное урегулирование коммерческих споров в России (прошлое и настоящее, зарубежный
опыт)». Крім того, значний внесок у формуванні інституту медіації становлять дослідження,
присвячені медіативним процедурам в окремих сферах суспільних відносин. Так, медіація в
кримінальному праві і процесі досліджувалися А.А. Арутюнян, М.В. Головізнін, Ю.В. Кувалдіна,
Є.В. Попаденко, Н.С. Шатіхіна. Медіація в міжнародному праві проаналізована Л.А. Воскобітовою,
В.Н. Ткачовою, А.Н. Сачковою. Внесок у становлення теоретичного підґрунтя медіації у цивільних
відносинах зроблено такими вченими, як Д.Л. Давиденко Е.А. Добролюбова, І.Ю. Захарьящева, С.І.
Калашникова, Ю.С. Колясніков
Публічно-правова сфера представлена лише у працях фахівців з податкового права, зокрема,
А.В. Білоусов, С.М. Миронова.
Оскільки в Україні застосування медитативних процедур в публічно-правовій сфері
неоднозначно оцінюється фахівцями, вагомою передумовою для формування адекватної
медіативної процедури можливе лише за умови ретельного аналізу сфери щодо якої вони будуть
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застосовуватися. Відповідно, Окремий пласт досліджень вчених-адміністративістів, спрямованих на
з’ясування сутності адміністративного спору як особливого різновиду юридичного конфлікту
формує підґрунтя для поступового поширення медіації на сферу управління. Відтак, слід
виокремити напрацювання таких дослідників як В.Б. Авер'янов, В.М. Бевзенко, І.О. Картузова.
Р.О. Мельник, А.Ю. Осадчинй, О.В. Пасенюк, Ю.С. Педько, П.М. Рабинович, В.М. Тимощук та
багато інших.
Особливості вирішення публічно-правових спорів зумовлені їх ознаками, до яких відносять
такі: 1) публічно-правовий спір виникає з публічно-правових відносин; 2) сторонами спору є
суб'єкти публічних відносин; 3) сфера виникнення спору зумовлена реалізацією публічного
інтересу; 4) предметом спору є рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів публічно-правових відносин,
які порушують або можуть порушити права, свободи та інтереси інших суб'єктів публічно-правових
відносин 1 , а також адміністративних договорів. У випадках, прямо передбачених КАС України, а
також іншими законами України, предметом публічно-правового спору можуть бути дії чи
бездіяльність фізичних, юридичних осіб 2 .
Н.Ю. Хаманєва додає, що зазначені спори вирішуються як в адміністративному, так і в
судовому порядку. Таким чином, – підсумовує дослідник, – це два основних способи вирішення
адміністративно-правових спорів 3 . Але сьогодні до цих способів вирішення публічного-правового
спору слід віднести і альтернативний, що становить собою механізм подолання конфлікту, який
містить ознаки публічно-правового спору, без звернення до органів державної влади.
Одним із аргументів на користь того, що взаємна поступка у публічно-правовій сфері можлива
є наявність інституту мирової угоди в адміністративному судочинстві. Проблемі застосування
мирової угоди у процесі судового вирішення спору присвячені праці вітчизняних вчених:
Н Александрова, К. Анохін, О. Бортнік, О. Бірюков, І. Картузова, Р. Куйбіда, Л. Лунц, О. Степанов,
Г. Тимченко, Л. Фединяк, О. Чупрун С. Фурса, В. Шишкін та ін. Узагальнюючи думки наведених
авторів можна зробити висновок про те, що укладення мирової угоди – це закінчення процесу
шляхом урегулювання спору на основі вільного волевиявлення сторін. Низка питань щодо
примирення сторін в адміністративному судочинстві залишаються без належного законодавчого
регулювання та теоретичного забезпечення. Тим не менш, дискусія щодо доцільності досягнення
примирення у справах адміністративної юрисдикції все ще триває.
Сьогодні дослідження у сфері медіації вже вийшли на новий щабель розвитку і
заглиблюються в окремі сфери медіації – процедура медіації, стадії медіації, кваліфікаційні вимоги
до медіаторів та їх статус, порядок створення об’єднань медіаторів тощо. Стосовно специфіка
проведення медіації в суді з’явилися перші праці щодо адміністративного судочинства. При цьому,
звертає на себе увагу те, що вагомий внесок у розробку досудового врегулювання спору
здійснюється саме практичними працівниками.
Так, суддя Одеського окружного суду С.О. Стефанов однн з перших відгукнувся на
запровадження зазначеного інститут та охарактеризував процедуру досудового врегулювання
спору. 4 Автор публікації прийшов до висновків, що навіть якщо бажаний результат від досудового
врегулювання спору не досягнуто, то залучення кваліфікованого фахівця сприяє формуванню
взаєморозуміння між сторонами конфлікту і позитивно впливає на їх сприйняття реальних подій і
дій протилежної сторони в суперечці. К.В. Продіус також здійснив рефлексію запровадження та
застосування процедури медіації при вирішенні публічно-правових спорів. Суддя, здійснивши
ґрунтовний аналіз процесу застосування сторонами досудового врегулювання спору, зазначив, що
досудове врегулювання спорів – це не лише цікава правова новація, а й показник високої правової
культури в суспільстві 5 .
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Сало, Л.Б., Сенюта, І.Я., Хлібороб, Н.Є., Школик, А.М. (2009). Способи вирішення публічно-правових
спорів з органами влади: практичний посібник. Дрогобич: Коло.
2
Хлібороб, Н. (2012). Рішення суб'єкта владних повноважень як предмет публічно-правового спору.
Вісник Львівського університету. Серія юридична, 55, 127–133.
3
Хаманева, Н.Ю. (2006). Административно-правовые споры : проблемы и способы их разрешения.
Государство и право, 11, 5–13.
4
Стефанов С.А до суда можно не доводить. <http://vo.od.ua/rubrics/pravo-i-nalogi/25551.php>.
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Продіус К.В. Запровадження досудового врегулювання спору в адміністративному процесі.
<http://just.odessa.gov.ua/index.php?do=static&filename=rozyasn_ur_konsult/real_ta_zahis_prav.htm>.
358

ISSN 2336‐5439

EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 2 Issue 1 2015

Суддя Вінницького окружного суду В. Кузьмішин вбачає таке обґрунтування необхідності
впровадження процедури медіації в адміністративному судочинстві: впровадження процедур
медіації зменшить надходження скарг до європейського суду з прав людини на невиконання
судового рішення, що в свою чергу і зменшить штрафні санкції, які важким тягарем лягають на
бюджет країни. Крім того, під час відкритого, налаштованого на діалог та позитивне розв’язання
конфлікту, спілкування між органом державної влади та суспільством, призведе до підвищення
правосвідомості та правової культури органу державної влади 1 .
Л.М. Юхтенко надаючи характеристику означеній процедурі та її етепам, хоча і не
виокремлює їх, а також окрему увагу приділяє питанню готовності державних органів влади,
зокрема митних, до запровадження такого інституту 2 . С.О. Осятинський проаналізував способи
вирішення публічно-правових спорів без звернення до органів судової влади та визначив
можливості вдосконалення механізму вирішення таких спорів з урахуванням досвіду зарубіжних
країн. Науковець виокремлює такі засоби вирішення публічно-правових спорів – медіацію та
переговори. Ураховуючи нерівність між учасниками конфлікту за участю органу державної влади
(посадової особи), науковець запропонував залучати для вирішення публічно-правового спору
третю сторону, яка не пов'язана з суб'єктами правовідносин. 3 Вивчаючи порядок здійснення
врегулювання адміністративних спорів в Україні й Канаді, М. Мельник доводить відсутність
принципової різниці у меті відповідних процедур та наявність такої різниці у самих процедурах
здійснення 4 .
Тим не менш, можна констатувати, що формування теоертико-правових засад досудового
порядку як загально правові категорії, його сутність, система та місце в механізмі захисту прав і
законних інтересів. Також не знайшли належного висвітлення в юридичній літературі процесуальні
питання досудового порядку врегулювання спору: встановлення критеріїв його дотримання та
застосування адміністративним судом процесуальних наслідків, у зв'язку з недотриманням такого
порядку.
Підводячи підсумок, можна відзначити, що так само як і в Європі, різні аспекти медіації
набувають все більшої популярності в якості теми наукових робіт в Україні. Досудове врегулювання
публічно-правового спору є гідною альтернативою судовому врегулюванню спорів, де пошук
взаємоприйнятного рішення відбувається не на основі формальних документів, а зважаючи
виключно на пошук балансу інтересів сторін шляхом проведення низки переговорів, висловлення
думок та пропозицій за участю незалежної особи (судді-медіатора), яка діє на засадах незалежності
та неупередженості, сприяє підтримці та розвитку між сторонами культури їхніх відносин,
досягненню позитивного результату і взаємопорозуміння у спорі, що виник між ними.
Безумовно, становлення медіації та медіативних процедур як напрями наукових досліджень
має велике значення не тільки для майбутнього розвитку практики примирних процедур в нашій
країні, а й безпосередньо пов'язане з процесом формування правових конструкцій та інститутів
медіації, а також майбутньої юридичної доктрини медіації як особливої процедури врегулювання
адміністративних спорів, що вимагає не лише відповідних законодавчих ініціатив, але й ґрунтовного
теоретичного осмислення.
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ЮРИСДИКЦІЙНІ ФОРМИ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД
ПІДОЗРЮВАНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО У
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ
In the article the content of legal nature of the rights and freedoms of individuals involved in
criminal proceedings is described. Analysis of the provisions of current legislation has provided
the opportunity to establish and analyse such methods of counteraction to manifestations of
violations of the rights and freedoms of the individual, as: judicial protection (appeal to the court
for restoration of violated rights), the constitutional protection (appeal to the constitutional
court of Ukraine with the constitutional appeal on the necessity of official interpretation of the
Constitution of Ukraine and laws of Ukraine with the purpose of pursuing or defending the
constitutional rights and freedoms of man and citizen), protection of the specially authorized
subjects (Ombudsman); international protection (appeal for protection to the relevant
international judicial institutions or to the relevant bodies of international organizations,
member or participant of which is Ukraine).
Key words: suspect, rights and freedoms of suspect, judicial protection, constitutional
protection, international protection, Ombudsman
Постановка проблеми. У ст. 3 Конституції України закріплено, що права і свободи людини та
їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. При цьому зазначається, що
утвердження і забезпечення таких прав і свобод є головним обов’язком держави. Водночас у ст. 55
Основного Закону України передбачено, що права і свободи людини і громадянина захищаються
судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Надалі в
зазначеній статті передбачається для особи можливість звернення за захистом своїх прав ще й до
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та до міжнародних судових установ чи до
відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, а також
закріплено право на їх особистий захист від порушень та протиправних посягань. Таким чином, у
Конституції України, з одного боку, закріплено основи державної політики щодо забезпечення прав
і свобод людини, а з іншого – передбачається можливість їх обстоювання певною особою. Зважаючи
на це, актуальною є розробка питань, пов’язаних з активною поведінкою людини, спрямованою на
захист власних прав і свобод, як можлива альтернатива відповідної державної діяльності.
Стан дослідження. Питанням належного забезпечення прав та свобод особи присвячені праці:
Л. Д. Воєводіна, А. П. Горшеньова, Ю. М. Грошевого, С. Ю. Ільченка, Г. К. Кожевнікова, Л. О.
Красавчикової, П. І. Люблінського, О. Р. Михайленка, І. В. Михайловського, М. М. Михеєнка, І. Л.
Петрухіна, М. А. Погорецького, Ф. М. Рудинського, І. Є. Фарбера, Г. І. Чангулі, М. Є. Шумило та
інших учених. Простудійовані наукові праці суттєво допомогли в осмисленні гостроти проблем,
пов’язаних із захистом особою прав і свобод. Водночас надзвичайної актуальності їм надають
положення чинного з 2012 року Кримінального процесуального кодексу України, якими
передбачено оновлений підхід до цього процесу.
Метою даної статті є встановлення юрисдикційних форм захисту власних прав і свобод
підозрюваним та обвинуваченим у кримінальному провадженні України.
Статтею 55 Конституції України передбачено кілька способів оскарження порушених прав і
свобод людини. Першим із них зазначений судовий. Аналіз чинного законодавства надає змогу
встановити й деякі інші види захисту правового статусу особи, котрі в окремих випадках можуть
бути альтернативними судовому захисту. Проаналізуємо основний зміст кожного з них.
Конституційним Судом України в рішенні від 25.11.1997 р. № 6-зп сформульовано правову
позицію, відповідно до якої вдосконалення законодавства в контексті ст. 55 Конституції України
має бути поступовою тенденцією, спрямованою на розширення судового захисту прав і свобод
людини, зокрема судового контролю за правомірністю й обґрунтованістю рішень, дій чи
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бездіяльності суб'єктів владних повноважень (п. 2 мотивувальної частини). Така правова позиція
кореспондується з положеннями ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(04.11.1950 р.) Ради Європи щодо ефективного засобу юридичного захисту кожного, чиї права і
свободи було порушено, навіть особами, які здійснюють офіційні повноваження. Варто зазначити,
що реалізація права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності зазначених суб'єктів має відповідати
також вимозі стосовно доступності правосуддя, про що зазначено в міжнародних правових
документах – Загальній декларації прав людини (10.12.1948 р.) Організації Об’єднаних націй (ст. 8),
Міжнародному пакті про громадянські і політичні права (16.12.1966 р.) ООН (ст. 14), Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (ст. 6), Декларації основних принципів правосуддя
для жертв злочинів та зловживання владою (29.11.1985 р.), прийнятій ООН (п. 4).
Комітет міністрів Ради Європи в Рекомендаціях від 28.06.1985 р. R (85) 11 стосовно
положення потерпілого в межах кримінального права і кримінального процесу приписує державамчленам приділяти більше уваги потребам потерпілого на всіх етапах кримінального процесу, а в
Рекомендаціях від 12.05.2004 р. Rec (2004) 6 щодо вдосконалення національних засобів правового
захисту зазначає, що права та свободи, гарантовані Конвенцією, мають захищатися передусім на
національному рівні.
Конституційний Суд України в Рішенні від 23.05.2001 р. № 6-рп/2001 зазначив, що право на
судовий захист належить до основних, невідчужуваних прав і свобод людини і громадянина та
відповідно до ч. 2 ст. 64 Конституції України не може бути обмежено навіть в умовах воєнного або
надзвичайного стану (абз. 4 п. 3 мотивувальної частини), а недосконалість інституту судового
контролю за досудовим слідством не може бути перепоною для оскарження актів, дій чи
бездіяльності посадових осіб органів державної влади (абз. 6 п/п. 4.2 п. 4 мотивувальної частини).
У ст. 68 Конституції визначено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції
України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання
законів не звільняє від юридичної відповідальності. Досудове кримінальне провадження
здійснюється уповноваженими на це державними органами та службовими особами. Під час
кримінально-процесуальної діяльності вони реалізують владні повноваження. З цього приводу у ст.
19 Конституції України визначається: «Органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Як вбачається з наведених
конституційних положень, дотримуватися гарантій законності мають як фізичні не службові особи
(громадяни України, особи без громадянства та іноземці), так і органи державної влади та місцевого
самоврядуванні і їх посадовці. Дії чи рішення слідчого, прокурора та слідчого судді можуть бути
оскаржені передусім у судовому порядку.
Кримінально-процесуальний інститут оскарження становить собою встановлений у законі
порядок подання, прийому, розгляду і вирішення скарг на дії і рішення слідчого, прокурора і суду,
якими допущені порушення гарантованих суб'єктивних прав і законних інтересів осіб, що беруть
участь у провадженні, або на дії та рішення, котрі вони розцінюють як незаконні й необґрунтовані.
Скарга може бути подана як на будь-яку слідчу, судову й іншу процесуальну дію чи бездіяльність,
так і на будь-яке рішення, прийняте слідчим, прокурором і судом. Якщо предметом скарги є дії і
рішення слідчого і прокурора, то підставою до її складання слід вважати факт (або факти)
порушення прав і законних інтересів учасників кримінального судочинства. Оскільки закон не
обмежує права оскарження на досудовому провадженні будь-яким строком, скарга на дії і рішення
слідчого і прокурора може подаватися в будь-який момент провадження, у тому числі на етапі
закінчення досудового розслідування.
Згідно з вимогами КПК України рішення, дії та бездіяльність слідчого можуть бути оскаржені
як прокурору, так і до суду (Глава 26 КПК України). Л. В. Черечукіна, виступаючи за
недопустимість обмеження права оскарження до суду будь-яких рішень і дій зазначає: «…штучне
виділення з юрисдикції суду розгляду спірних правовідносин, що можуть виникнути між
дізнавачем, слідчим, прокурором, з одного боку, й іншими учасниками процесу на стадії досудового
розслідування – з іншого, порушує права особи, позбавляючи її реалізації конституційного права на
судовий розгляд спору» 1 . Вчена має на увазі наділення прокурора правом розглядати такі само
скарги. Саме тому, як справедливо відзначається в літературі, оскарження всіх рішень,
1
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процесуальних дій (бездіяльності) слідчого, прокурора в конкретному кримінальному провадженні
повинно здійснюватися виключно в порядку, передбаченому кримінально-процесуальним
законодавством, що не позбавляє учасників кримінального судочинства права оскаржити всі
процесуальні дії і рішення до суду 1 .
Викладена точка зору з даного питання підтримується і Верховним Судом України.
Відзначаючи, що Конституція України, а також Закони України «Про звернення громадян» і «Про
внесення змін до статей 235, 236 і глави 31-А Цивільного процесуального кодексу України» істотно
розширили можливості особи щодо судового захисту її прав і свобод від неправомірних рішень, дій
і бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних і
посадових осіб у сфері управлінської діяльності, Пленум Верховного Суду України звертає увагу на
те, що відповідно до ст. 55 Конституції, Закону «Про звернення громадян» і глави 31-А Цивільного
процесуального кодексу України можуть бути оскаржені в суд лише такі рішення і дії посадових
осіб, для яких законодавством не встановлений спеціальний порядок.
Водночас на підставі вивчення практики і відповідної літератури можна дійти висновку про
те, що до суду можуть бути оскаржені будь-які дії та рішення слідчого та прокурора, а не лише ті дії
та рішення, про які прямо йдеться в законі, як-от: дії і рішення, оскарження яких у суді прямо
передбачено чинним КПК України; інші дії (бездіяльність) і рішення посадових осіб, що
здійснюють досудове слідство, здатні припинити доступ зацікавленої особи до правосуддя. Як
відомо, право доступу до правосуддя припускає, що зацікавлена особа повинна мати можливість на
розгляд розпочатого стосовно неї провадження в суді без надмірних перешкод правового чи
фактичного характеру. Припустимі виправдані обмеження цього права. Держава повинна
забезпечити реальний і конкретний доступ до суду, створивши продуману судову систему і
процедуру звернення до суду 2 .
Важливе значення в аспекті оскарження має інститут апеляції. Як слушно відзначається в
літературі, справедливість судового рішення неможлива без реалізації права зацікавленої особи на
його перегляд іншим складом суду 3 . Причому таким складом суду, який є колегіальним,
незалежним від суду, що прийняв оскаржуване рішення 4 .
З огляду на процесуальні права деяких учасників кримінального процесу (зокрема,
обвинуваченого та підозрюваного), неабиякого значення набуває правова обізнаність особи, а також
можливість вчасного використання та успішного захисту нею прав і свобод. Саме перед такою
особою розкриваються широкі перспективи обстоювання наявного правового статусу. Адже
законодавець визначає й інші, окрім судового, ефективні способи захисту порушених прав і свобод.
Задля їх забезпечення державою здійснено такі послідовні кроки:
- по-перше, у ст. 64 Конституції України визначено підстави обмежень конституційних прав і
свобод людини і громадянина, коло яких встановлюється виключно Основним Законом;
- по-друге, у п.п. 1 та 12 ст. 92 Конституції України зазначено, що виключно законами
України визначаються права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні
обов’язки громадянина, так само як і організація і діяльність органів виконавчої влади, основи
державної служби (які можуть обмежувати конституційні права та свободи).
Таким чином державою забезпечується доступність особи до процедур обстоювання
конституційних прав та свобод виключно через призму законодавчих нормативно-правових актів, у
яких вони і закріплюється. Це кореспондується з вимогами міжнародних нормативно-правових
актів. Так у ч. 2 ст. 29 Загальної декларації прав людини зазначено, що під час здійснення своїх прав
та свобод кожна людина має піддаватися лише таким обмеженням, які встановлені законом. У ч. 2
ст. 8 Конвенції про захист прав і основних свобод зазначено, що органи державної влади не можуть
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втручатися у здійснення права на повагу до приватного і сімейного життя, до житла, таємниці
кореспонденції інакше, ніж згідно із законом.
Варто зауважити, що підзаконні нормативно-правові акти, тим паче нормативно-правові акти,
яким надано гриф секретності, не містять такої ознаки, як доступність. Доступність нормативноправового акта можна розкрити як постійний вільний доступ до нього будь-якої зацікавленої особи,
яка могла б за власним бажанням попередньо передбачити наслідки застосування його положень
стосовно себе. Тому лише закон має встановлювати обмеження прав та свобод особи, адже
встановлювати й означає з’ясовувати та запроваджувати щось вперше. Обмеження, які можуть
міститися в підзаконному нормативно-правовому акті, обов’язково повинні отримати попередню
«прописку» на законодавчому рівні, в іншому разі такий підзаконний нормативно-правовий акт
може бути визнаним таким, що не відповідає чинному законодавству.
Варто зауважити, що захист прав та свобод може відбуватися як особисто їх суб’єктом
(шляхом самозахисту), так і із залучанням фахівця, яким може бути адвокат. Щодо юридичної
допомоги адвоката-захисника, то завдання адвокатури визначені в ч. 2 ст. 59 Конституції України і
полягають у тому, що адвокатура діє для забезпечення права на захист від обвинувачення й надання
правової допомоги під час провадження в судах та інших державних органах. Саме це
конституційне положення закладає загальні законодавчі засади діяльності адвокатури, розкриває її
роль, завдання та повноваження. З аналізу ст. 59 Конституції виходить, що всі інші, не названі в ч. 2
цієї статті види правової допомоги (наприклад, представництво інтересів фізичних та юридичних
осіб) не становлять виключної компетенції адвокатури, але при цьому вона може здійснювати всі
незаборонені законом види правової допомоги. Тим, що стаття, присвячена діяльності адвокатури,
поміщена в розділ ІІ Конституції «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина»,
підкреслюється особливий характер цього правового інституту, діяльність якого спрямована на
допомогу державі у виконанні нею певних функцій, визначених Основним Законом нашої держави.
Адвокати-захисники мають кримінально-правовий імунітет, що виключає їх переслідування за
письмові чи усні заяви, подані під час провадження при безпосередньому виконанні своїх
професійних обов’язків у суді чи іншому органі.
Звернення до адвоката за захистом прав та свобод є окремим і достатньо дієвим способом
протидії відповідним фактам порушень. На його реалізацію спрямований зміст Указу Президента
України «Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури» від 30.09.1999 р., яким на
Вищу кваліфікаційну комісію покладено ведення та систематичне оприлюднення Єдиного реєстру
адвокатів України, Положення про який затверджено постановою ВККА від 10.03.2000 р.
Видається, що певною запорукою покращення стану співпраці громадян з адвокатурою може бути
розроблення та ведення даних щодо рейтингу успішності адвокатів в Україні.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатура
України є недержавним самоврядним інститутом. Водночас це не звільняє державу від забезпечення
захисту прав і свобод особи шляхом надання їй послуг адвоката. У ст.ст. 48 та 49 КПК України
визначаються підстави та порядок забезпечення захисту за рахунок держави. Окрім того, важливо
зазначити, що здійсненню права на захист прав і свобод особи має сприяти й діяльність органів
розслідування, прокурора і суду, які зобов'язані всебічно, повно й об'єктивно дослідити обставини
провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують обвинуваченого,
а також обставини, що пом'якшують і обтяжують його відповідальність. Запорукою цьому є
реалізація засади публічності (офіційності) кримінального провадження.
Водночас варто зауважити, що в цей скрутний для нашої країни час було б доречним і
адвокатурі більш активніше долучатися до забезпечення права особи на захист. Історія має щодо
цього цікаві приклади. Так, ще у ХІХ сторіччі в дореволюційній Російський імперії, до складу якої
входили й території сучасної України, доволі широко використовувався інститут надання
безоплатних юридичних послуг присяжними повіреними, котрі виконували функцію захисту. Так,
наприклад, консультацією при Московському з’їзді окружного суду присяжними було надано
близько 60% безкоштовних консультацій у справах, а гроші, отримані за платне консультування,
спрямовувалися на забезпечення захисту під час виїзних засідань суду в місцевості, де мешкав
незаможний люд 1 . З цього приводу влучно висловився 1885 року І. Я. Фойницький: «Підсудний,
1
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якому загрожує небезпека покарання, подібний до тяжко хворого, який для того, щоб позбутися
небезпеки, готовий жертвувати всім. Але наживатися на цьому означає зловживати пригніченим
душевним станом людини» 1 .
У Конституції та законодавчих актах нашої країни передбачається процедура звернення до
Конституційного Суду України щодо необхідності офіційного тлумачення Основного Закону й
інших законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод
людини і громадянина. Слід зауважити, що у ст. 43 Закону України «Про Конституційний Суд
України» визначено, що суб’єктами права на конституційне звернення є громадяни України,
іноземці, особи без громадянства та юридичні особи. Підставами для звернення до Конституційного
Суду України про офіційне тлумачення Конституції та законів України у формах конституційного
подання і конституційного звернення є відповідно: практична необхідність у з’ясуванні або
роз’ясненні, офіційній інтерпретації положень Конституції та законів України (ч. 1 ст. 93 Закону
України «Про Конституційний Суд України») або наявність неоднозначного застосування положень
Конституції чи законів судами України, іншими органами державної влади, якщо суб’єкт права на
конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело до порушення його
конституційних прав і свобод (ст. 94 Закону України «Про Конституційний Суд України»).
Практична необхідність офіційного тлумачення Конституції або законів України може бути
обумовлена неясністю (двозначністю, розпливчастістю, неточністю, нечіткістю) їх окремих
положень, або неоднозначним застосуванням, або хоча й однозначним, але неправильним їх
розумінням і застосуванням 2 . Офіційне тлумачення Конституції або законів України якраз і
покликано подолати ці обставини, зробити, зокрема, незрозумілі положення – зрозумілими.
Необхідність в однаковій практиці застосування положень Конституції та законів України, а
отже, визначеність правових відносин походить із вимог існування нашої країни як правової
держави і, зокрема, законності, правової безпеки, рівності конституційних прав і свобод громадян та
їх рівності перед законом (ст. 26 Конституції України). До того ж однією з основних засад
судочинства є законність та рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом (п.п. 1 і
2 ч. 3 ст. 129 Конституції України), а це неможливо досягти без однозначного (однакового)
застосування положень Конституції та законів України до всіх без винятку.
Підставою для офіційного тлумачення Конституції або законів України за конституційними
зверненнями фізичних та юридичних осіб є лише ті положення цих нормативно-правових актів, які
застосовані або підлягають застосуванню щодо суб’єкта конституційного звернення в конкретному
провадженні й це призвело чи може призвести до порушення його конкретного конституційного
права. Суб’єкт конституційного звернення повинен зазначити конкретні факти й обставини, які б
свідчили про це. Підстава для розгляду в Конституційному Суді України вважається відсутньою,
коли суб’єкт права на конституційне звернення звертається до цього суду не у зв’язку з порушенням
(або можливістю порушення) його конституційних прав і свобод.
На практиці траплялися такі випадки, коли ті чи інші положення Конституції або законів
України застосовувалися хоча й однозначно, але неправильно, і це порушувало конституційні права
і свободи людини та громадянина або створювало можливість їх порушення. Конституційний Суд
України в подібних випадках здійснював провадження за зверненнями фізичних або юридичних
осіб та приймав відповідні рішення. Так, місцеві суди після прийняття Конституції України певний
час продовжували відмовляти громадянам України у прийнятті скарг (позовів): на рішення
Центральної виборчої комісії по виборах народних депутатів; на дії посадових осіб органів
прокуратури; на бездіяльність посадових осіб щодо розподілу житла; Кабінету Міністрів України
про виконання зобов’язання за облігаціями Державної цільової безпроцентної позики 1990 року та
відшкодування моральної шкоди. Конституційний Суд України визнав таку практику
антиконституційною і надав офіційне тлумачення відповідних положень Конституції та законів
України.
Окрему увагу слід приділити й питанням діяльності ще одного суб’єкта захисту прав і свобод
людини – Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Так у ст. 1. Закону України
«Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» закріплено, що «парламентський
1

Фойницкий, И.Я. (1885) Защита в уголовном процессе как служение общественное. Санкт-Петербург:
Типолитография А.М. Вольфа, 48.
2
Владиченко, С. (2006). Про перспективи посилення захисту прав людини засобами конституційного
правосуддя в Україні. Вісник Конституційного Суду України, 3, 32.
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контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав
кожного на території України і в межах її юрисдикції на постійній основі здійснює Уповноважений
Верховної Ради України з прав людини». У ст. 3 цього Закону зазначається мета парламентського
контролю, який здійснює Уповноважений, зокрема: «…захист прав і свобод людини і громадянина,
проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України…
запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або сприяння їх поновленню».
Окрім закріплених у законодавстві повноважень, український омбудсмен наділений функцією
реалізації національного превентивного механізму (ст. 19-1 Закону України «Про Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини»). Відповідно до цієї функції Уповноважений залучає
представників громадських організацій, експертів, учених та фахівців для відвідування місць так
званої «несвободи». Так, активістами громадських організацій налічено близько 5 500 таких місць в
Україні, котрі утримуються на балансі 11 різних міністерств та відомств. До місць несвободи
належать, зокрема: місця тримання затриманих, місця попереднього ув’язнення, установи
відбування засудженими покарань та установи примусового лікування і перевиховання,
психіатричні лікарні тощо. Саме в таких місцях права і свободи людини є найуразливішими та
зазнають найзухваліших порушень.
Окрім перелічених способів захисту прав і свобод, особі надається й право звернення з цього
питання до міжнародних судових установ чи органів міжнародних організацій, членом або
учасником яких є Україна. Відповідно до ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного
законодавства. Серед таких міжнародних правових актів є ціла низка договорів, які визначають
способи захисту прав і свобод людини, вимоги щодо організації судової влади, забезпечення її
незалежності та інше. Найважливішими з них є: Загальна декларація прав людини, Міжнародний
пакт про громадянські та політичні права людини, Конвенція про захист прав людини і
основоположних свобод, Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або
принижуючих гідність видів поводження або покарання, Основні принципи незалежності суддів,
схвалені резолюцією Генеральної асамблеї ООН (13.12.1985 р.), тощо. Ці нормативно-правові акти
проголошують і розкривають зміст невід’ємних прав людини, а також містять авторитетну
регламентацію питань, пов’язаних з оскарженням несправедливих, з погляду зацікавлених осіб,
рішень вищих судових інстанцій України в міждержавні органи, зокрема до Європейського суду з
прав людини. Така можливість оскарження прямо передбачена ч. 4 ст. 55 Конституції України.
В аспекті розглянутих питань варто наголосити ще на одній важливій проблемі, пов’язаній із
забезпеченням прав і свобод особи. Так, ст. 3 Конвенції про захист прав і основоположних свобод
встановлює зобов’язання, яких має дотримуватися держава: утримуватися від будь-яких дій,
пов’язаних із катуванням, тортурами або іншим поводженням, забороненим Конвенцією; вживати
заходів для того, щоб гарантувати особам їхні права та захищати їх від забороненого поводження.
26.11.1987 р. у Страсбурзі державами-членами Ради Європи підписано Європейську конвенцію про
запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи
покаранню, ратифіковану Україною 24.01.1997 року. У цьому міжнародному нормативно-правовому
акті розроблений механізм захисту громадян, які вважають себе жертвами катувань та жорстокого,
нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. Важливу роль у цьому
механізмі приділено Європейському комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або
такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, який наділено правом перевіряти в
різних країнах порядок поводження з особами, позбавленими волі, з метою захисту їхніх прав і
свобод. Певні аспекти роботи цього Комітету передбачені в Протоколах № 1 та № 2 до
Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує
гідність, поводженню чи покаранню. Зазначені Протоколи також ратифіковані нашою країною 2001го та 2002 року.
Враховуючи викладене, можна зробити такі висновки. Як способи протидії проявам порушень
прав і свобод особи можна зазначити такі форми (види) захисту:
- судовий захист (звернення до суду за поновленням порушеного права);
- конституційний захист (звернення до Конституційного Суду України з конституційним
зверненням про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з
метою забезпечення належної реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і
громадянина);
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- захист спеціально уповноваженим державою суб’єктом (омбудсменом);
- міжнародний захист (звернення за захистом до відповідних міжнародних судових установ чи
органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна).
Зазначені форми захисту безпосередньо передбачені чинним законодавством нашої країни і
можуть дещо збігатися, пересікатися та взаємодіяти між собою, але не виключати один одного, що в
цілому характеризує їх системність. При цьому способи захисту прав і свобод особи можуть
реалізовуватися людиною як особисто (у формі самозахисту), так і за допомогою фахівця –
адвоката. У разі потреби надання послуг адвокатом забезпечується державою.
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
СИСТЕМИ ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ СУДОВИХ
РІШЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
The article is devoted to clarifying the main issues and their premises that prevent the effective
and timely enforcement of foreign judgments and judicial acts in Ukraine. Had been analysed the
legal and doctrinal approaches to the resolution of practical problems of State Execution System
of Ukraine. The author offers a promising direction in improving the existing national legislation,
taking into account the positive law practices of the foreign countries.
Enforcement of judgment is an integral part of a fair trial. Practical enforcement of judgments in
Ukraine has numeral problems: general about 30% of all documents are not met for the
enforcement fully or partially for whatever reasons. This is due to the low level of qualification of
state executives, which was one of the reasons that in 2012 more than 11 thousand claims from
citizens of Ukraine were addressed to the European Court of Human Rights.
Foreign and domestic researchers carried out analysis of legal problems providing recognition
and enforcement of judgments in the different national systems. Should be mentioned M.
Boguslavskiy, M. Shtephen, Y. Chernyak, Y. Miroshnichenko, A. Kohut, A. Vlasov, who served as a
fundamental base for further research issues discussed in the article. Developing Ukrainian
doctrine of enforcement law principles, be aware to take into account Resolution Res (2002) 12
of the Committee of Ministers of the Council of Europe. Very important for enforcement
proceedings of international law distinguished: the principle of universal human rights,
conscientious fulfilment of international obligations and cooperation. They also include such
common principles of the rule of law, good faith, and others. Principles of law enforcement
system would look incomplete if not to take into account the value of international legal
segment of the legal system of Ukraine.
The legislator with further reform and improvement of legislation regulating enforcement acts
should consider international principles of civil law. Such as the Law of Ukraine "On Enforcement
Proceedings" (21.04.1999), which is unable to fully ensure the challenges of enforcement
proceedings. It should be noted, that in the current version of the Law there is no legal definition
of statutory and systematic statement of principles enforcement, making it impossible to ensure
their uniform application. Given current trends unification and harmonization of European legal
space need to adjust, the doctrine of enforcement of judgments today is clear: through the
consolidation of the national legislation the principle of priority and encourage voluntary
enforcement.
Experience of other countries show clearly that the way out of the collapse is the introduction of
private forms of enforcement. Today, more than 60 countries, including most EU countries have
successfully used this model. The final enforcement of judgments is prevented by moratorium
on the forced sale of property that is subject to the Law of Ukraine "On the moratorium on the
forced sale of the property." Currently there must be one law on moratorium that would give a
complete picture of the actual situation, while a large number of separate pieces of legislation
that are extremely difficult to revise.
Key words: enforcement of judgments, principles of the executive law, non‐state forms of
enforcement.
Постановка проблеми. Виконавче провадження – невід'ємна частина права на справедливий
судовий розгляд. Незалежно від ефективності діяльності судів та інших позасудових органів
прийняті рішення носитимуть декларативний характер у разі відсутності налагодженої процедури їх
виконання. В Україні дуже гостро стоять проблеми практичного виконання судових рішень узагалі,
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адже близько третини всіх виконавчих документів не виконуються повністю або частково з тих чи
інших причин 1 . Це пов'язано з низьким кваліфікаційним рівнем державних виконавців, що стало
однією з причин того, що 2012 р. в Європейський Суд з прав людини із заявами звернулося понад 11
тис. громадян України, з них більшу частину складають заяви про невиконання судових рішень 2 .
Стан дослідження. Аналіз проблем правового забезпечення визнання та виконання судових
рішень у різних національних системах здійснювався як зарубіжними, так і вітчизняними вченими.
Серед останніх слід згадати М. Богуславського, М. Штефана, Ю. Черняк, Ю. Мірошниченко, О.
Когут, А. Власову, чиї праці служили фундаментальною базою для подальшого дослідження
розглянутих у статті питань.
Метою і завданням статті є вивчення основних проблем та їх передумов, що перешкоджають
ефективному і своєчасному виконанню як іноземних судових рішень, так і судових рішень у цілому
на території України.
Основна частина. Розробляючи українську доктрину принципів виконавчого права,
необхідно враховувати Резолюцію Res (2002) 12 Комітету міністрів Ради Європи. У зазначеній
Резолюції містяться такі рекомендації щодо виконавчого провадження:
«3. Виконання рішень судів.
i. Всі судові рішення повинні виконуватися ефективно і своєчасно.
ii. Судові пристави, якщо вони існують, або інші співробітники органів виконання судових
рішень повинні виконувати свою роботу відповідно до закону справедливо, ефективно і прозоро» 3 .
Серед важливих для виконавчого провадження норм міжнародного права виділяють: принцип
загальної поваги прав людини, сумлінного виконання міжнародних зобов'язань, співпраці. До них
також належать такі загальноприйняті принципи, як верховенство права, сумлінність та ін. 4
Система принципів виконавчого права буде виглядати незавершеною, якщо не врахувати
значення міжнародно-правового сегмента правової системи України. Міжнародні принципи
цивільного виконавчого права повинні враховуватись законодавцем при подальшому реформуванні
та вдосконаленні законодавства, що регулює примусове виконання юрисдикційних актів, адже
Закон України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 р № 606-XIV (далі – Закон) не в змозі
повною мірою забезпечити вирішення завдань виконавчого провадження. Варто відзначити, що і в
чинній редакції Закону відсутнє законодавче визначення і нормативне закріплення
систематизованого переліку принципів виконавчого провадження, що унеможливлює забезпечення
їх однакового застосування. Враховуючи сучасні тенденції уніфікації та гармонізації європейського
правового простору, необхідність коригування доктрини примусового виконання судових рішень
сьогодні очевидна: за рахунок закріплення в національному законодавстві принципу пріоритету і
заохочення добровільного виконання судових рішень.
Іншим значним ускладненням є наявність мораторію на примусову реалізацію майна, що
здійснюється відповідно до Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію
майна», прийнятого 29.11.2001 р. На підставі цього Закону щорічно не виконується понад 100 тис.
виконавчих документів на суму понад 6 млрд гривень. Крім того, внесення низки підприємств до
Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу та дія Закону України «Про заходи,
спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного
комплексу» від 23.06.2005 р. унеможливлює стягнення значних коштів за виконавчими
документами 5 .
1 Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2011 р. / за даними судової
статистики (2012). Вісник Верховного Суду України, 5, 33-47.
2 Литвин, В.М. (2012). Права людини – передумова розвитку сучасних європейських народів. Вісник
Верховного Суду України, 7, 9-10.
3 Власов, А.А. (2012). Некоторые проблемы исполнительного производства в Российской Федерации.
Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів: збірник наукових праць за
результатами ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012
р.). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 40.
4 Малюшин К. Международные принципы гражданского исполнительного права Российской
Федерации. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб».
<http://www.juristlib.ru/book_5436.html>, (2014, грудень, 22).
5 Ясинок, М.М. (2012). Виконання судових рішень як обов’язок держави. Проблеми теорії і практики
виконання рішень судів та інших органів: збірник наукових праць за результатами Третьої
міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.).
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Водночас низка Законів України, зокрема «Про трубопровідний транспорт», «Про заходи
щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні», мораторій Національного
банку України на задоволення вимог кредиторів фактично блокують виконання судових рішень. Не
сприяє реалізації і сам Закон України «Про виконавче провадження», положення про терміни
виконання і пред'явлення виконавчих документів. Згідно з ч. 2 ст. 30 Закону виконання судових
рішень майнового характеру здійснюється протягом шести місяців, а немайнового – у двомісячний
строк. Якщо боржник офіційно не працює і не володіє майном, то на підставі п. 6 ст. 49 Закону
виконання судового рішення «закінчується» у зв'язку із закінченням строку, передбаченого законом
для відповідного виду стягнення. Особа може поновити виконавче провадження в межах строку
давності, який становить від трьох місяців до одного року (ст. 20).
Таким чином, якщо, сподіваючись на сумлінну поведінку боржника, особа направила
виконавчий документ до Державної виконавчої служби (ДВС) і закінчився термін виконання або
пред'явлення документа до виконання, фактично втрачається державна підтримка для реалізації
права на виконання судового рішення. На жаль, державними інститутами не проводиться адекватна
оцінка роботи такої важливої структури, що змушує громадян України з року в рік шукати захисту
своїх прав у Європейському Суді з прав людини.
Іншим важливим і проблемним питанням є встановлення тимчасового обмеження у праві
виїзду боржника-фізичної особи або керівника боржника-юридичної особи за кордон для виконання
таких зобов'язань. Законом України «Про виконавче провадження» в разі ухилення боржника від
виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, віднесена можливість звернення до суду за
встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду (п. 18 ч. 3 ст. 11). Впровадження відповідної
форми забезпечення виконання судового рішення досі викликає неоднозначне ставлення.
Суперечлива судова практика України з цього приводу обумовлена недосконалістю
нормативного регулювання даного питання, спроби щодо усунення якої робилися на рівні
роз'яснень Міністерства юстиції, що суперечило ст. 33 Конституції України, яка передбачає
врегулювання цих питань виключно на рівні закону. По-перше, виникає питання про правомірність
прийняття такого обмеження в порядку забезпечення позову при розгляді справи. Варто погодитися
з позицією Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ (викладена в постанові «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні
спорів, що виникають з кредитних правовідносин» від 30.03.2012 р. № 5), згідно з якою такі заяви
про забезпечення позову не можуть бути задоволені. Заборона виїзду відповідача за межі України не
може належати до інших видів забезпечення позову (ч. 2 ст. 152 Цивільно-процесуального кодексу
України; далі – ЦПК), оскільки згідно із ст. 33 Конституції України право вільно залишати
територію України може бути обмежене лише законом. Питання про тимчасове обмеження у праві
виїзду вирішується при виконанні судових рішень у порядку, передбаченому ст. 11 Закону України
«Про виконавче провадження» та ст. 377 ЦПК України, зокрема, у разі доведення факту ухилення
боржника від виконання зобов'язання.
Також виникає питання про право стягувача подати заяву про тимчасове обмеження боржника
у праві його виїзду за межі України. Так, ст. 377 ЦПК України передбачає розгляд виключно
державним виконавцем. Аналогічна норма передбачена Законом «Про виконавче провадження» (п.
18 ч. 3 ст. 11). Таким чином, якщо державний виконавець звертається до суду з відповідним
поданням, то існує право подати скаргу на бездіяльність державного виконавця на підставі ст. 383
ЦПК.
На думку дослідника проблематики К. В. Гусарова, вирішення питання тимчасового
обмеження у праві виїзду боржника за межі України не варто розглядати як засіб забезпечення
позову, тому дана процедура не передбачена ст.ст. 151-155 ЦПК України, що регламентують
питання забезпечення позову й особливості виконання відповідного судового рішення. По-друге,
через ставлення правових норм (за зазначеною процедурою) до національних нормативних актів,
зокрема ст. 377 ЦПК України Розділу VI «Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових
рішень у цивільних справах і рішення інших органів (посадових осіб)» 1 . Варто додати, що в
Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 66-69.
1 Гусаров, К.В. (2012). Окремі проблеми встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника
за межі України. Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів: збірник
наукових праць за результатами Третьої міжнародної науково-практичної конференції (м.
Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права,
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законодавстві відсутнє тлумачення терміна «ухилення» боржника від виконання зобов'язань,
встановленого Законом «Про виконавче провадження», що не дозволяє однозначно вважати його
підтвердженим органом виконавчої служби фактом невиконання боржником судового рішення у
встановлені терміни 1 .
Судовій практиці відомі справи за позовом про тимчасове обмеження відповідача у праві на
виїзд за межі України. Так, у листопаді 2006 р. Закрите акціонерне товариство «ПриватБанк»
звернулося до суду з позовною вимогою про тимчасову заборону виїзду за кордон, посилаючись на
неповне виконання відповідачами судового рішення про виплату банку грошових коштів і намір
відповідачів виїхати за кордон. Рішенням Апеляційного суду позов було задоволено.
Більш зваженою нам видається позиція Вищого спеціалізованого суду, який задовольнив
позов Відкритого акціонерного товариства «Фольксбанк» про стягнення з відповідача
заборгованості за кредитним договором та про тимчасову відмову у видачі відповідачеві паспорта
громадянина України для виїзду за кордон до повного виконання зобов'язань за кредитним
договором. Касаційну скаргу відповідача задовольнили, оскільки ст. 16 Цивільного кодексу не
передбачає способом захисту тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, а позовна
вимога в частині обмеження права виїзду судами не мотивована і не відповідає п. 3 ч. 1 ст. 215 ЦПК
України 2 .
Так, аналізуючи норму п. 18 ч. 3 ст. 11 Закону України «Про виконавче провадження»,
логічно, що не може бути задоволено клопотання державного виконавця за відсутності доказів
ухилення боржника від виконання рішення, тобто даних про вручення постанови щодо відкриття
виконавчого провадження. Так, у постанові Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ від 20.02.2012 р. зазначалося, що обмеження боржника у праві
виїзду за межі України порушить його право на працю та отримання прибутку, оскільки він працює
моряком на судні іноземної компанії за контрактом і цей вид діяльності – єдине джерело доходу.
Враховано було й те, що боржник у період з жовтня 2009 р. по листопад 2011 р. добровільно
сплатив аліменти в розмірі 57 200,00 грн 3 .
Адвокатська практика свідчить, що система виконання судових рішень наразі – найбільш
проблемна і недієва. Утрудненим є виконання судових рішень, за якими підлягають стягненню
кошти або майно, якщо на момент самого виконання все майно, що належало боржникові,
відчужене і в такому разі вже неможливо виконати судове рішення. Для вирішення зазначених
проблем в юридичній літературі даються іноді надто радикальні пропозиції. Так, Б. Н. Гук звертав
увагу на нормативне обмеження права державного виконавця в примусових діях щодо нових
рахунків боржника-юридичної особи, недосконалість системи отримання інформації про банківські
рахунки боржника і відповідно наявність колізійних положень Закону України «Про банки і
банківську діяльність» щодо банківської таємниці від 07.12.2000 р. 4
Автор статті не погоджується з низкою категоричних пропозицій. Зокрема, з тим, що
державних виконавців слід допускати до фінансової інформації боржників через потенційну загрозу
зловживань. Інша пропозиція стосувалася встановлення юридичної відповідальності за невиконання
судового рішення для самих державних виконавців 5 . З одного боку, посилання на завантаженість
165-167.
1 Евстигнеев, А.О. (2011). О запрете выезда за рубеж. Юридическая практика, 27, 23.
2 Антонюк, О.І. (2012). Тимчасове обмеження права виїзду за межі України як засіб забезпечення
виконання рішення суду. Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів:
збірник наукових праць за результатами Третьої міжнародної науково-практичної конференції (м.
Хмельницький, 14-15 червня 2012 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та
права, 167-175.
3 Антонюк, О.І. (2012). Тимчасове обмеження права виїзду за межі України як засіб забезпечення
виконання рішення суду. Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів:
збірник наукових праць за результатами Третьої міжнародної науково-практичної конференції (м.
Хмельницький, 14-15 червня 2012 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та
права, 167-175.
4 Гук, Б.М. (2010). Адміністративно-правове регулювання механізму примусових заходів виконавчого
провадження: автореф. дис. … к.ю.н.: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове
право, інформаційне право». Київ, 10.
5 Самбір, О.Є. (2012). Окремі питання звернення стягнення на майно. Проблеми теорії і практики
виконання рішень судів та інших органів: збірник наукових праць за результатами Третьої
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посадових осіб не виправдовують затягування виконання, а стягнення штрафу з державних
виконавців у розмірі від 20 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 188 Кодексу
про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р.) на сьогодні недостатньо дієве. Встановлення
кримінальної відповідальності для державного виконавця, скажімо, за несвоєчасне накладення
арешту на майно боржника 1 – невиправдано сувора міра покарання.
Більшої уваги, на нашу думку, заслуговує позитивний досвід зарубіжних країн у подоланні на
державному рівні проблем невиконання судових актів. Корисним може бути досвід у сфері
поліпшення показників виконання судових рішень. Так, у Франції та країнах Бенілюксу діє одна з
найефективніших систем, адже там судові виконавці найбільш зацікавлені в позитивному
результаті: вони самостійно розпоряджаються коштами і несуть правову та фінансову
відповідальність за свої дії 2 . Жорсткість французької системи примусових заходів, яку, до речі,
прийнято більшістю європейських країн з приватною моделлю виконання рішень, передбачає низку
процедур у формі різних форм арешту майна. Здійснюючи порівняльно-правову характеристику
примусових заходів виконавчого провадження правових систем України та, зокрема, Республіки
Білорусь, слід виділити вдале положення законодавства останньої про стягнення судом з боржника
5% від суми позову та направлення цих коштів на виплату винагороди судовому виконавцеві 3 .
Серед примусових заходів в Англії цікавим є введення у володіння майна боржника, що означає
фактично перехід права власності на майно від боржника до стягувача. У Сполучених Штатах
Америки виправдав себе такий метод впливу, як інформування агентства з кредитних відомостей
щодо наявних боргів боржника.
Досвід зарубіжних країн переконливо свідчить, що спосіб виходу з колапсу системи
примусового виконання рішень є, і це – запровадження недержавних форм виконання судових
рішень. Сьогодні понад 60 країн світу, серед яких більшість країн Євросоюзу, успішно
користуються такою моделлю. Наприклад, 2009 р. інститут недержавного виконання було також
введено в Казахстані та Грузії 4 .
2009 р. на розгляд Верховної Ради України було подано проект Закону України «Про
присяжних виконавців» (реєстр № 5151) (далі – Проект). Правда, Постановою Верховної Ради
України від 03.06.2011 р. даний законопроект був знятий з розгляду. Як свідчить Висновок
Головного науково-експертного управління на проект Закону України «Про присяжних
виконавців» 5 , документ потребує серйозного доопрацювання. По-перше, недержавний інститут
присяжних виконавців можливо впровадити за умови ефективної діяльності механізму державної
виконавчої служби як альтернативи, яку обирає зацікавлена сторона (позивач). Доопрацювання
вимагає й низку інших положень законопроекту. Не передбачено механізму виконання рішення суду
в разі неспроможності присяжного виконавця забезпечити виконання цього рішення, тому не
зрозуміло, до якого органу повинен звертатися громадянин в разі настання такого випадку.
Невизначеність цього питання на законодавчому рівні може спричинити ситуації, коли, отримавши
відповідне судове рішення, громадянин не зможе реально відновити свої права та законні інтереси.
Поряд із вище зазначеним необхідно забезпечити узгодженість між Законами «Про виконавче
міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.).
Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 199-205.
1 Самбір, О.Є. (2012). Окремі питання звернення стягнення на майно. Проблеми теорії і практики
виконання рішень судів та інших органів: збірник наукових праць за результатами Третьої
міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.).
Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 203.
2 Когут, О.В. (2012). До питання про вдосконалення організації виконання судових рішень в Україні.
Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів: збірник наукових праць за
результатами Третьої міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня
2012 р.). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 70 – 73.
3 Гук, Б.М. (2010). Адміністративно-правове регулювання механізму примусових заходів виконавчого
провадження: автореф. дис. … к.ю.н.: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове
право, інформаційне право». Київ, 9.
4 Мірошниченко, Ю. (2009). Запровадження конкуренції у сфері примусового виконання судових
рішень. Вісник Центру комерційного права, 4, 3-5.
5 Висновок на проект Закону України «Про присяжних виконавців» (реєстр. № 5151 від 22.09.2009 р.).
Офіційний сайт USAID. <http://www.commerciallaw.com.ua/uk/low-projects/104-2009-10-14-11-14-49>
(2014, грудень, 22).
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провадження» та «Про присяжних виконавців» (у разі прийняття Проекту). Прикінцеві положення
останнього Закону не передбачають внесення змін до Закону «Про виконавче провадження». У
висновку зазначено, що ст. 181 Кодексу адміністративного судочинства України визначає порядок
оскарження та особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності державної
виконавчої служби. Водночас Проект не передбачає порядку оскарження будь-яких рішень, дій чи
бездіяльності присяжних виконавців.
Висновки. Остаточному виконанню судових рішень перешкоджає наявність мораторію на
примусову реалізацію майна, що здійснюється відповідно до Закону України «Про введення
мораторію на примусову реалізацію майна». Одночасно низка законів України фактично
унеможливлює виконання судових рішень. Наразі потрібен єдиний закон про мораторії, що давало б
повне уявлення про дійсний стан речей, натомість діє велика кількість розрізнених законодавчих
актів, відстежувати які вкрай важко. Впровадження нормами п. 18 ч. 3 ст. 11 Закону України «Про
виконавче провадження» відповідної форми забезпечення виконання судового рішення викликає
неоднозначне ставлення в юридичних колах. Відповідні заяви про забезпечення позову не
підлягають задоволенню через те, що заборона виїзду відповідача за межі України не може
належати до інших видів забезпечення позову (ч. 2 ст. 152 ЦПК України), оскільки згідно із ст. 33
Конституції України право вільно залишати територію України може бути обмежено лише законом.
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BOOK REVIEWS
Tymur Korotkyi, PhD in Law
National University "Odessa Law Academy"

NEW DIMENSION OF THE EU RULES ON
COMPETITION 1
The reviewed monograph by Kseniya Smyrnova is entitled “Legal Regulation of Competition in
European Union: theory and practice”. It was recently published in the beginning of 2015.
As we know competition policy is about applying rules to make sure companies compete fairly with
each other. This encourages enterprise and efficiency, creates a wider choice for consumers and helps
reduce prices and improve quality. These are the reasons why the EU fights anticompetitive behaviour,
reviews mergers and encourages liberalization. The author argued and proved therein that competition has
not only purely economic regulation function of market mechanisms, but also the social function shown in
getting positive benefits of competition and consumer welfare achievements by receiving fair pricing and
quality products.
The work was focused on systematic evolutionary stages origin and development of the idea of free
competition is subjected to change depending on the socio-economic factors in the states. The question is
whether does free competition involve state intervention in economic processes? How far this state
influence can affect the development of fair competition? And most importantly: whether free competition
is justified in terms of getting more benefits to consumers?
The book comprises a general introduction, plus six substantial chapters based on the main spheres of
competition regulation (basic principles of EU competition law – chapter 2, anticompetitive regimes and
agreements – chapter 3, abuse of dominant position – chapter 4, and merger regulation – chapter 5).
The author presented a unique view on the history of competition law since the Rome legislation (pp.
11-22) as well as the formation of international regulation of competition (pp. 22-30), including the history
of EU Competition Law (pp. 63-82). The book mounts a clear thesis about the role of the EU Treaty, as
interpreted by the Court of Justice, as the EU's economic constitution which draws on well-established
literatures in ordoliberal economics and political liberalism, and then elaborates an argument based on a
case studies viewed through the potentially contradictory lenses of two very different forms of EU policymaking: competition policy with its highly juridified systems of enforcement for protecting competitive
markets and industrial policy, an archetypal 'soft area' of policy-making aimed at dealing with problems of
market failure where the Member States have been notably reluctant to confer competence upon the EU
institutions.
The author proved that the fact that EU competition policy is not an isolated domain and thus the
reviewed monograph is heavily laced with cross-national or international comparisons. In this context the
author provides the comparative analysis of American and European system of competition regulation
describing main features and distinguishes in cartel regulation, merger control & abuse regulation.
The value of the reviewed monograph partially results from the fact that the analysis presented
therein is supported by numerous references to jurisprudence and case-law as well as civil and competition
law doctrine.
The book’s final conclusions are extremely diversified. Much of the cognitive success of the book
stems from the appreciation of the interdependence of substantive and procedural rules in this
organizational context. With all the methodological strictness, including bibliographical background, the
book demonstrates the harmony combination of theoretical economic and legal foundations of origin and
functioning of rules on competition of the EU and its spreading all over the world.
Special attention is paid to the EU-Ukraine Association Agreement analysis, especially its
“competition clause” (pp. 328-349). The book leaves the reader convinced that Ukrainian competition law
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does indeed need a reform, which should, inter alia, pay attention to transparency principle implementation
and further enforcement of harmonized competition norms.
In conclusion I would strongly recommend the reviewed monograph not only to the representatives
of the competition law doctrine. Due to the numerous references to the interdisciplinary thesis and scientific
books presented in the doctrine and jurisprudence, the book may prove to be useful for practical lawyers as
well as researchers. Above all, it demonstrates the intensity of interactions between those who deal with EU
competition law in different capacities: as practitioners, as policy-makers, as enforcers, and as academic
commentators. I therefore believe that this publication should be found in every legal library concerned
with the role of competition in current system of International and European Law.
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PRINCIPLE OF PEACEFUL SETTLEMENT OF
DISPUTES AS A GENERAL PRINCIPLE OF LAW1
Globalization determines the formation of a global law and order, including national, integration and
international law and order. It can be stated that globalization leads to the detection of previously closed,
enclosed systems, including legal systems, mutual exchange of norms and institutions. These processes
have been existed before and generated the mutual impact of domestic and international law and order, but
with the sufficiently high degree of closed nature. Globality of the modern law and order, in turn, is
reflected in each component of the system, generating, on the basis of the feedback, the growing influence
of the national law on international legal phenomena and, in turn, expanding the impact of the international
law on the development of the domestic law at qualitatively other level.
Similar processes take place through private - public law, there is a strengthening of their interaction
and mutual influence, the distinction between them have tends to erasing, which is reflected in the
universalization of approaches, the development of common principles, also in the sphere of dispute
resolution involving states.
That's why researches, the object of which are institutions, including both private law and public law
phenomenon and international law and domestic law phenomenon, became very actual. This approach
allows to avoid the narrow scopes, limitation of the research of the complex legal objects that exist at the
joint of public and private, domestic and international basics. Moreover, this approach allows us to
mutually enrich the various branches of the legal science, to expand their methodological tools and to
approximate them to the multidimensionality of the legal substance. This is what caused the value and
relevance of the chosen by I.Orlova topic of the scientific research - consideration of the institute of
international disputes resolution, disputes in frames of international public law and international private
law, disputes, where one of the parties performs the state.
In connection with the above, the relevance of monograph doesn't raise doubt. I. Orlova in her
research provides a deep comparative-legal analysis of the existing methods of resolving legal disputes,
which had set in the international public and international private law.
The research under review consists of three chapters. In the first chapter "Theoretical problems of
legal disputes resolution" (p. 8-63) researcher considers the ratio of the categories of "conflict" and
"dispute". Doctrinal and normative analysis in the framework of national and international law is held. The
difference between the concept of disputes and conflicts is shown. General legal concept of a legal conflict
and legal disputes is identified. In the work, the author does not affect the power methods of conflict
resolution (interpersonal, intersocial, international, etc..), does not study their relevancy or illegality, and
confined to the subject of research legal disputes.
The author's hypothesis is the assignment of the principle of peaceful settlement of disputes to the
general principles of law that led to the consideration of this category. This study is very useful and
profound. Importance of the analysis is caused by the fact that this category is estimated to be ambiguous
doctrine of international law, and, in spite of a reasonable allocation to the sources of international law in
accordance with Art. 38 of the Statute of the International Court of Justice, the application of general
principles of law in the practice of international judicial bodies is low.
Exploring the nature and the content of general principles of law, I.Orlova had based on the premise
that «the category of «general principles of law» is a specific concept of a more general category of
principles of law» (p 30). The complexity is not only the identification of principles with respect to which
"the opinions of experts are not the same ..." (p. 32), but the regulations of the last. Securities is a
comprehensive analysis of the category of general principles of law with the usage of the comparative
method, the study of their content both domestic and foreign doctrine theory of law and international law,
the laws of various states and jurisprudence. The author brings a variety of approaches regarding to the
content of this category and comes to the conclusion that "the general principles of law - it is the inherent
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right of mandatory provisions, structuring its particular social phenomenon, is a qualitative characteristic of
his status and operation of the entire area of legal regulation (in all legal systems) "(p. 46).
An important conclusion, determining the direction of further scientific research, is a statement of the
existence of the principle of peaceful settlement of disputes as a general principle of modern law. The
author proves, at first, its legal character, and secondly, its universal character, spread to the whole sphere
of legal regulation on the basis of a study of the genesis of this principle in international law and its role and
status in the present (pp. 47-51), the principle of peaceful settlement of disputes in domestic law as a
historical retrospective, and at the present stage, it had been incorporated in the current legislation (p. 5254). Special attention is paid to the application of the principle of peaceful settlement of disputes in the
international private law (pp. 54-63). In conclusion, the author makes an important conclusion that in
modern law general legal institution of dispute resolution was formed; structure-forming basic principle is
the principle of peaceful settlement of disputes, which determines the development of the law in the
direction of increasing humanization (pp. 62-63).
Exploration of new trends in dispute resolution in public international law is in the second chapter of
the monograph (p. 64-128). The author examines the evolution of the series of conciliatory means of
settling international disputes, based on their traditional classification (negotiation, good offices, mediation,
inquiry, conciliation), as well as mixed commissions and border representatives. This paragraph contains a
significant amount of factual material, reflecting the emergence of separate conciliation dispute resolution,
their development and application nowadays. The author highlights the genesis of regulatory consolidation
procedures for the application of these methods.
This paper proposes a division of dispute resolution in the diplomatic and jurisdictional. The basis of
the principle of dividing is the final decision on the dispute. By diplomatic include those methods in the
application of which the parties themselves determine ways to resolve them. By the jurisdictional, the
author considers such kind of a dispute resolution in which compulsory decision for disputant parties is
made by a third party.
Furthermore, the author believes that among diplomatic dispute resolution can distinguish primary
and secondary. Auxiliary methods, which carried by I.Orlova examination (investigation procedure) and
expertise, in her opinion, only contribute to the development of the most appropriate ways to resolve,
because the facts, which may affect on the coordination of their positions, are provided to the parties.
Analysis of the formation and development of the international judicial system is a logical extension
of the topic. I. Orlova preceded by study of the history and causes of specific international judicial by
investigation of views of classics of Russian international legal thinking about the prospects of the
international judicial system - Kamarovskii L., F. Martens, B. Tatishcheva. International arbitration courts,
the principles of their devices and activities are characterized (pp. 93-100). Significant, in our view, is to
analyze the nature of the regular international arbitration courts, their competence. The author makes an
interesting conclusion that the arbitration courts established under the agreement between the states have an
international nature, and the fact that in some of them one of the parties can be a powerless entity, does not
deprive them of an international legal nature (pp. 97-98). And further: "... the court, resolving a dispute
between the powerless subjects of different states, created with their consent, is also an international"
(p. 99). Special attention is paid by I.Orlova on international courts, background, reasons and circumstances
of their occurrence. Giving the forecast of prospects for the development of the international judicial
system, I.Orlova came to the conclusion that it will be held in the following areas: 1) granting greater
jurisdiction of international courts and tribunals; 2) expanding the range of subjects that can appeal to
international judicial bodies; 3) expansion of spheres of international relations, in which is possible to use
the judicial process to resolve disputes; 4) Increasing the number of specialized courts or tribunals (p. 107).
In the peer-reviewed paper, there is detailed analysis of the dispute resolution mechanisms within the
framework of international organizations. Particular attention is paid by I.Orlova on administrative tribunals
as specific bodies to resolve disputes between staff and international organizations.
The monograph presents the detailed characteristics of the dispute settlement systems, formed in
international integration associations of states. The author proves that the different levels of integration
leads to the creation of various organs to resolve disputes on the basis of a comparative analysis of the
courts established in various communities of states (the Court of the East African Community, COMECA
Court of Justice, the Court of the Andean Community, the Court of the European Communities). Exploring
the nature of courts established in the framework of integration associations, I.Orlova concludes that the
courts established under integration organizations are international courts sui generis (p. 127).
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In the third chapter, "The resolution of international private law disputes" (p. 129-193) was
investigated the complex issues related to the resolution of international private law disputes, namely the
features of the international civil process, the problem of implementation of the freedom to choose the
method of settling international private law disputes by peaceful means of settling international private law
disputes , the specific production of Arbitration in private international law, especially the national
proceedings in cases involving a foreign element. According to I.Orlova, international civil procedure is a
system of principles and rules governing the resolution of transnational private law disputes, and the
principles and rules governing the process of alternative resolution of international private law disputes also
apply to international civil procedure.
The features and a variety of conciliation, the level of regulation in different countries are also
considered. Thus, relatively to the mediation author states that the laws (regulations) on mediation adopted
in common law countries and continental Europe. They defined the scope of the mediation, the principles,
rights and duties of a mediator, the mediation procedure, the conditions of disclosure of confidential
information. Legislation on mediation some states, the model standards of conduct of professional
organizations of mediators, the provisions of the EU Directive concerning certain aspects of mediation in
civil and commercial matters are analyzing. The author draws parallels between the ways of resolving
disputes in international public law (good offices, conciliation) and conciliatory, and conciliation in
international private law (pp. 149-151). I.Orlova examines in detail such means of dispute resolution as a
solution within the permanent commissions, mini-courts, ombudsman, preliminary independent evaluation
of the case, the procedure for establishing the facts and concluded that, based on the usage of conciliation in
the resolution of international private law debate is the party autonomy and the absence of legislation
prohibiting this method (p. 160).
Questions related to the nature of arbitration, the categories of disputes that are subject to
proceedings in arbitration courts in different states, guarantee enforcement of arbitral awards, especially the
production of Arbitration in private international law are discussed in a separate section of the monograph.
Very interesting is the analysis of different modifications of arbitration: dispute resolution procedure
arbitrators as amiable, the arbitral tribunal according to conscience, voluntary arbitration with the optional
solution. According to scientists, especially international arbitration procedure is a significant autonomy in
choosing the type of the arbitral tribunal, arbitrators and applicable law (p. 180).
The paper analyzes the Russian and foreign legislation on arbitration body for settling disputes. The
author points to the competition rules of Russian law in the field of arbitration, as it is regulated by different
laws. Analysis of the current legislation allows the author to conclude that the arbitration courts (including
international commercial arbitration) are by their legal nature domestic jurisdictional bodies. The name of
the "international" for the arbitration of allowing cross-border private law disputes has a certain convention
and indicates only the international character of their disputes resolved. Such bodies themselves are not
international. The name "court" for such bodies as conditional data tribunals is not included in the judicial
system of the state, carried out on behalf of justice.
The author points to the problem of multiple versions of arbitration. Some forms of arbitration
(arbitration with optional solution pretrial arbitration), the author refers to the varieties of mediation. These
differences may cause non-award, unless such performance is required in states that do not recognize such
forms of arbitration.
The problems of unification of the rules of international jurisdiction are investigated by the author in
the last paragraph of the monograph. The issues of supranational enforcement of foreign judgments in the
European Union, reciprocity in the execution of judgments, recognition and enforcement of a settlement
agreement approved by the court of one state on the territory of another. The paper presents an analysis of
the discussion in the Russian doctrine about the methods of recognition and enforcement of foreign
judgments. The position of some researchers is encouraged to apply the condition of reciprocity in the
recognition and enforcement of foreign judgments and arbitral awards is criticized. The author agrees with
those scientists who insist on the correctness of the procedural legislation of the Russian Federation, the
possibility of linking the recognition and enforcement of foreign judgments and arbitral awards to the
presence of international treaties.
The monograph is proved that the institution of the resolution of disputes related to the principle of
protection of human rights and is a realization of both the international and the domestic level.
It should be noted that the reviewed work is done at a high level and contains a number of
conclusions of practical interest. The theoretical material is logically interconnected and supported by
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quotes from respected sources. In our opinion, the monograph of I.Orlova "Institute of dispute resolution in
international law" can serve as a basis for further research on the interaction of public and private
international law. The monograph, which is a serious scientific work, not only offers ways to improve
dispute resolution mechanisms in international law, but also opens a wide scope for debate among legal
scholars, thereby fulfilling its purpose.
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Запрошуємо до участі в журналі
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ ДИСКУРС»
Журнал виходить 6 разів на рік.
Статті для публікації в першому (лютневому) номері журналу приймаються до 15 січня і
виходять друком до 28 лютого.
Статті для публікації в другому (квітневому) номері журналу приймаються до 15 березня і
виходять друком до 30 квітня.
Статті для публікації в третьому (червневому) номері журналу приймаються до 15 травня і
виходять друком до 30 червня.
Статті для публікації в четвертому (серпневому) номері журналу приймаються до 15 липня і
виходять друком до 31 серпня.
Статті для публікації в п’ятому (жовтневому) номері журналу приймаються до 15 вересня і
виходять друком до 31 жовтня.
Статті для публікації в шостому (грудневому) номері журналу приймаються до 15 листопада і
виходять друком до 31 грудня.
Терміни закінчення прийняття статей до відповідних номерів журналу — орієнтовні. У зв’язку
із великою кількістю статей у редакційному портфелі редколегія може довільно змінювати ці
терміни.
Терміни виходу номерів журналу із друку – до кінця кожного парного місяця – незмінні.

Вимоги до рукописів:
Обсяг статей: 10 – 30 сторінок (для розрахунку сторінок використовується шрифт Times New Roman,
кегль 14, міжрядковий інтервал – полуторний).
Статті приймаються українською, чеською, польською, англійською, німецькою, французькою мовами.
В статті, яка подається для публікації в журналі, обов’язково мають бути враховані наступні вимоги:
– прізвище та ім’я автора, назва статті, анотація (обсягом 700-900 знаків) та ключові слова подаються двома
мовами: мовою статті та англійською мовою;
– повні відомості про автора: звання, ступені, посада, місце роботи також подаються мовою статті та
англійською мовою;
– посилання на джерела та літературу робляться посторінково та подаються мовою оригіналів, тобто не
перекладаються та не транслітеруються;
– звичайний список літератури наприкінці статті не подається, але водночас
– наприкінці статті додатково розміщується список цитованої та використаної у статті літератури в
«латинізованому» вигляді: в ньому всі кириличні літери транслітеруються латиницею.
Бібліографічні описи джерел і літератури у посиланнях та списку літератури мають бути оформлені
згідно з угодами APA (American Psychological Association). Нижче наведено зразки оформлення
бібліографічних джерел.
Ілюстрації до статей (графіка і малюнки) подаються у форматі TIFF або JPEG (кожен малюнок в
окремому файлі).
При підготовці ілюстрацій слід мати на увазі, що в журналі не використовується кольоровий друк.
Рукописи, які не відповідають цим технічним вимогам, редакція не реєструє і не розглядає з метою
публікації.
Адреси для листування:
E-mail: eppd13@gmail.com
ediskurs@gmail.com
Офіційний сайт: http://eppd13.cz
Поштова адреса:
Головний офіс: Šternovská 735, Újezd u Brna, 664 53, okres: Brno, kraj: Jihomoravský
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Зразки оформлення бібліографічного опису джерел і літератури згідно з угодами
APA (American Psychological Association) порівняно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006:
Загальні правила: посторінкові посилання на джерела та літературу подаються мовою оригіналів, тобто не
перекладаються та не транслітеруються.
Місяць перегляду web-сторінки подається мовою статті.
Цитати також подаються мовою статті.
1. При посиланні на книгу цілком:
Барабаш, Ю.Г., Дахова, І.І., Євсєєв, О.П., Колісник, В.П., Кушніренко, О.Г. [та ін.] (2012). Конституційна юрисдикція.
Харків: Право.
При посиланні на сторінку 62:
Барабаш, Ю.Г., Дахова, І.І., Євсєєв, О.П., Колісник, В.П., Кушніренко, О.Г. [та ін.] (2012). Конституційна юрисдикція.
Харків: Право, 62.
[Згідно ДСТУ це виглядало б так: 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.
[Згідно ДСТУ це виглядало б так: 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.
[Згідно ДСТУ це виглядало б так: Оборотов Ю. Н. Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс : учебник /
Ю. Н. Оборотов. – Одесса: Фенікс, 2011]
2. Алмонд, Г., Пауэлл Дж., Стром К, Далтон, Р. (2002). Сравнительная политология сегодня. Москва: Аспект Пресс.
При посиланні на сторінки 13-15:
Алмонд, Г., Пауэлл Дж., Стром К, Далтон, Р. (2002). Сравнительная политология сегодня. Москва: Аспект Пресс, 13–
15.
[Згідно ДСТУ це виглядало б так: 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.
[Згідно ДСТУ це виглядало б так: Фінансове право : підручник / Є. О. Алісов, Л. К. Воронова, С. Т. Кадькаленко та ін.
– Харків: Фірма «Консум», 1998. – С. 127.]
3. 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.
[Згідно ДСТУ це виглядало б так: 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.]
4. 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.
[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.
9. Закони Російської імперії (мають особливості реквізитів у порівнянні із сучасними законами):
без посилання на статтю
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Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости (1961). 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 1961 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.
(1961). 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).
Legal Consequences of the Construction of a Wall (Advisory Opinion) 2004 <http://www.icjcij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.htm> (2013, липень, 13).
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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:
Šternovská 735, Újezd u Brna, 664 53,
okres: Brno, kraj: Jihomoravský
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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-forkosovo-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.icjcij.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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The Journal is issued 6 times per year.
Articles for publication in the first (February) issue of the journal are accepted until January, 15 and will
be published until February, 28.
Articles for publication in the second (April) issue of the journal are accepted until March, 15 and will
be published until April, 30.
Articles for publication in the third (June) issue of the journal are accepted until May, 15 and will be
published until June, 30.
Articles for publication in the fourth (August) issue of the journal are accepted until July, 15 and will be
published until August, 31.
Articles for publication in the fifth (October) issue of the journal are accepted until September, 15 and
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Bibliography after the article is optional.
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Association (APA).
Illustrations to articles (graphics and images) should be submitted in the TIFF or JPEG format (each
image in a separate file). While preparing illustrations authors should take into account that colour printing
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The editorial board do not register and do not review for publication manuscripts that do not comply
with the aforementioned requirements.
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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. – 2е 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 (1961). 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 1961 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.
(1961). 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:
законов.
Электронная
библиотека
bookZ.ru.
Монтескье
Ш.
Избранные
произведения.
О
духе
<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)
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