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NON-ARBITRABILITY:
NATIONAL, INTERNATIONAL
AND TRANSNATIONAL APPROACHES
TO DEFINE THE MATTERS
The article is devoted to analysis of non-arbitrability doctrine application. The terms are
considered that enable a dispute to be submitted to and settled by arbitration, and also the
consequences of violation of non-arbitrability provisions, those that are reflected in annulment of
arbitral award or in refusal of its recognition and enforcement by national courts. Non-arbitrability
grounds are invoked by national courts ex officio, even though the list of non-arbitrable matters
is not universal. The article considers the approaches to define the list of subject matters of nonarbitrability that gradually transfer from domestic and international levels towards transnational
one following the pro-arbitration tendency. The article develops the approaches to classify subject
matters of non-arbitrability to objective and subjective, positive and negative, procedural and
substantive. Comprehensive materials allow to hold a comparative analysis of jurisdictional
practices. The aim of this article is to examine growth prospects and development of practical
approaches to define the grounds for non-arbitrability in the world.
Keywords: Arbitrability, Non-arbitrability, Transnational Law, Recognition and Enforcement,
Annulment, Arbitral Award.
1. INTRODUCTION
Arbitrability serves for defining the capability of the dispute to be resolved through arbitration, while
non-arbitrability is one of the grounds for refusal in recognition and enforcement of arbitral award by national
court on its own motion that is stipulated at international level and implemented by majority of the
jurisdictions – parties to the New York Convention1, the European Convention2, the Panama Convention3 and
the UNCITRAL Model Law that additionally recognizes it as a ground for setting aside arbitral award4.
Non-arbitrability doctrine provides that some disputes, involving private rights, may be covered by
exclusive national jurisdiction, thus losing an ability to be resolved by private arbitration5. Non-arbitrable
matters, primarily being developed as a kind of defense of state sovereignty along with matters of public
1

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 1958, art. V(2)(a) (United Nations).
The New York Arbitration Convention <http://www.newyorkconvention.org/english> (2020, November 12) –
the Convention gathered 163 jurisdictions and continues to expand its application.
2
European Convention on International Commercial Arbitration, 1961, art. VI (United Nations). International
Council for Commercial Arbitration <https://www.arbitration-icca.org/media/4/49305067580462/
media113534204360520hascher_commentary_on__the_european_convention_1961.pdf>
(2020, November 12) – the Convention has 31 parties.
3
Inter-American Convention on International Commercial Arbitration, 1975, art. V(2)(a) (OAS). The Organization
of American States<http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_B-35_international_commercial_arbitration.asp>
(2020, November 12) – it unites 19 parties, all of which are parties of the New York Convention.
4
Model Law on International Commercial Arbitration, 1985, art. 34 (2)(b)(i), art. 36 (1)(b)(i) (UNCITRAL).
United Nations Commission On International Trade Law <https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/
commercial_arbitration> (2020, July 04) – it is implemented by 111 jurisdictions.
5
Born, G. B. (2009). International Commercial Arbitration. Alphen Aan Den Rijn: Wolters Kluwer Law &Business,
768.
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policy, have not been even roughly standardized yet. On the one side, this fact provides for unique national
practices of non-arbitrability doctrine application, while, on the other side, the issue whether there is a place
for non-arbitrability and in which form non-arbitrability may be applied in private relations within
transnational environment arises. Hereinafter, there are considered national, international and transnational
approaches to define arbitrable and non-arbitrable matters in different jurisdictions considering whether they
are: objective or subjective by the type; legally regulated in positive or negative manner; of procedural or
substantive legal nature.
For the purpose of this article to demonstrate variety of arbitrable mattes and prospects of their
transformation, a range of legal sources have been analysed, including legal collections of Global Legal
Group1 and Global Arbitration Reviews of European2, Americas3, Middle Eastern and African4, Asia Pacific5,
European and Middle Eastern arbitration6.
2. OBJECTIVE AND SUBJECTIVE ARBITRABILITY
Difference between objective and subjective arbitrability lies in fact that first as ratione materiae refers
to quality of the matter of the dispute, while second as ratione personae refers to parties’ status and capacity to
submit dispute to arbitration.7 Despite superficially the terms look alike, Articles V(1)(a) and V(2)(a) of the
New Convention draw a clear distinction between them. Thus, finding a party under some incapacity is a ground
for recognition and enforcement of arbitral award to be refused just according to justified claim of such party,
while incapacity of subject-matter of the dispute is a ground for refusal by national court ex officio. The same
distinction is provided by the UNCITRAL Model Law in Articles 36(1)(a)(i) and 36(2)(b)(i) for recognition
and enforcement of arbitral award, and in Articles 34(2)(a)(i) and 34(2)(b)(i) for setting aside. Thus, under
international regulations just objective arbitrability constitutes an arbitrability per se.
Herewith, at national level the exceptions may be found. For example, incapacity of the party to
participate in transaction makes dispute non-arbitrable in Argentina and Botswana. Group rights of both
physical persons and legal entities are non-arbitrable in Russia. Noteworthy is the approach of the Supreme
court of Ukraine in Ostchem v. Odessa Port Plant that equated subjective and objective arbitrability by
obliging courts to examine both of them ex officio8.
Both subjective and objective arbitrability are generally verified by the parties, when they refer to
arbitration and by arbitral tribunal following kompetenz-kompetenz doctrine. Generally, national courts are
empowered to examine just objective arbitrability at stages of annulment, recognition and enforcement
without any rights to raise an issue of parties’ capacity, if neither of the parties claim for that. Providing
national courts with power to verify subjective arbitrability on own motion contradicts with international
doctrine being more burdensome.
3. POSITIVE AND NEGATIVE APPROACHES TO ARBITRABILITY
Positive and negative approaches to define arbitrability differ by expressing matters capable or
incapable to be settled by arbitration.
1

International Arbitration Laws and Regulations 2019. ICLG
<https://iclg.com/practice-areas/international-arbitration-laws-and-regulations> (2020, August, 25).
2
GAR (2020). European Arbitration Review
<https://globalarbitrationreview.com/review/the-european-arbitration-review/2020> (2020, August, 25).
3
GAR (2020). Arbitration Review of the Americas
<https://globalarbitrationreview.com/series/the-arbitration-review-of-the-americas> (2020, August, 25).
4
GAR (2020). The Middle Eastern and African Arbitration Review
<https://globalarbitrationreview.com/series/the-middle-eastern-and-african-arbitration-review> (2020, August, 25).
5
GAR (2020). Asia Pacific Arbitration Review
<https://globalarbitrationreview.com/series/the-asia-pacific-arbitration-review> (2020, August, 25).
6
GAR (2020). European & Middle Eastern Arbitration Review.
<https://globalarbitrationreview.com/series/the-european-middle-eastern-arbitration-review> (2020, August, 25).
7
Di Pietro, D. (2009). General Remarks on Arbitrability under the New York Convention. In: Mistelis L., Brekoulakis S. (eds.).
Arbitrability: International & Comparative Perspectives. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 85-91;
Bernardini, P. (2008). The Problem of Arbitrability in General. In: Gaillard E., Pietro D. (eds.).
Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards: The New York Convention in Practice.
London: Cameron May, 501-503.
8
Постанова по справі №519/15/17, 2018 (Верховний Суд України). Єдиний державний реєстр судових рішень
<http://reyestr.court.gov.ua/Review/75717009> (2020, July, 10).
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Positive approach involves defining the scope and frames of arbitrability by naming the branches of
law, matters within which are generally arbitrable. Thus, the positive approach is prevailing at international
level. For instance, the Inter-American Convention on Extraterritorial Validity of Foreign Judgments and
Arbitral Awards in Article 1 stipulates the scope of arbitrability in positive manner providing that arbitral
awards may be made in civil, commercial or labour proceedings. At the same time the Convention defines
the frames of arbitrability that may be established at jurisdictional level by limiting application of the
Convention to compensatory judgments involving property by the state at the time of ratification. In fact,
only Mexico makes an express reservation of limiting its application to punitive judgments involving
property1. Another example of positive approach is demonstrated by the Panama Convention that in Article
1 defines the differences related to commercial transactions as arbitrable.
In more details arbitrable matters are presented by Article 1 of the Moscow Convention providing that
arbitrability covers contractual and other civil law disputes between economic organizations that arise from
contracts of purchase, specialization and cooperation of production, carrying out of building and construction
works, on assembling, projecting, prospecting, research, designing and exploratory development, transport,
forwarding and other services as well as other civil law cases arising in course of economic and scientific and
technical cooperation between the parties to the Convention2.
Positive approach to define arbitrability at jurisdictional level widely reflects in defining substantive
arbitrable matters, for example: (1) commercial as in Bulgaria, Brunei, Columbia, Costa Rica, Finland,
Germany, Indonesia, Italy, Japan, Kosovo, Nigeria, Russia, Singapore, Spain, Switzerland, Ukraine, the US and
Vietnam; (2) of economic interest as in Austria, Germany, Liechtenstein, Portugal, Switzerland and Ukraine;
(3) financial and monetary as in Korea, Portugal and Switzerland; (4) of pecuniary nature as in Belgium and
Slovenia; (5) property as in Bulgaria, China, Czech Republic, Estonia, Georgia, Korea and Poland;
(6) disposable as in Angola, Brazil, Luxemburg, Portugal; (7) when consequences of the dispute may be
determined by the parties as in Netherlands; (8) contractual or disputes that may be settled by the parties as in
Andorra, Belgium, Brunei, China, Colombia, Costa Rica, Denmark, Finland, Georgia, Germany, Indonesia,
Italy, Japan, Korea, Lebanon, Macedonia, Mozambique, Portugal, Slovenia, Spain and Sweden.
The jurisdictions compose positive arbitrability from several matters. First defines material nature of arbitrable
matter as commercial, economic, financial, pecuniary or property character (1-5 groups). Second relates to
ability of the subject of the dispute to be alienated, disposed or the dispute to be settled independently by
the parties (6–8 groups). For example, Germany is included into the first, second and eighth groups, while
Slovenia to fourth and eighth. Should be noted the approach of Ukraine, where disputes are arbitrable, if they
arise within civil relations concluded for international commercial or economic purposes3.
Positive approach may be applied to define both substantive and procedural arbitrable matters.
Procedural matters in positive manner may be defined by giving an advantage of arbitrability to the disputes,
if ordinary courts have jurisdiction over them as in Liechtenstein and Poland. Application of positive
approach to define substantive and procedural arbitrable matters is not colliding. For example, arbitration
community of Ukraine is lobbying for extension of substantive arbitrability to all civil law aspects and
procedural arbitrability to all matters under exclusive jurisdiction of domestic courts4.
Negative approach vice versa reflects in defining non-arbitrable matters or granting national courts
with exclusive jurisdiction as in the EU5, Kosovo, Macedonia and Vietnam. However, covering the matter
1

Inter-American Convention on Extraterritorial Validity of Foreign Judgments and Arbitral Awards, 1979 (OAS).
Organization of American States <https://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-41.html>. (2020, November 12).
2
Convention on the Settlement by Arbitration of Civil Law Disputes Resulting from Relations of Economic and
Scientific-Technical Cooperation, 1972, XXIX, 102-105 (USSR). Arbitration Association
<http://arbitrations.ru/userfiles/file/Law/Treaty/Moscow%20Convention.pdf>. (2020, November 12) – primarily
the Convention included Bulgaria, Czechoslovakia, the GDR, Hungary, Mongolia, Poland, Romania, the USSR
and later Cuba. Currently the list of parties has been reduced to Cuba, Mongolia, Russia, partly is applied in Bulgaria
(in regard to state enterprises) and Ukraine (in fact, not applicable anymore).
3
Закон про міжнародний комерційний арбітраж ст.1(2), 1994 (Верховна Рада України) Відомості Верховної
Ради України, 25, 198.
4
UAA (2020). Working Group I – On Improving of Ukrainian Arbitration Legislation in the Field of International
Arbitration and arbitral proceedings <http://arbitration.kiev.ua/en-US/Arbitration-Association/Working-Groups.aspx?ID=42>
(2020, July, 15).
5
Regulation (EU) No.1215/2012 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments
in Civil and Commercial Matters, 2012, art. 24 (European Parliament and Council). European Union law
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32012R1215> (2020, July, 15).
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under exclusive jurisdiction of the national court should not be taken as excluding of arbitrability1. Following
pro-arbitration tendency capability of the dispute to be settled by arbitration should be examined on a standalone basis under common transnational or at least international principles. Hereinafter, comprehensive
analysis of negative approach application is provided for the purposes of procedural and substantive
arbitrability examination. Herewith, generally, positive and negative approaches are applied in combination
as complementary.
4. PROCEDURAL AND SUBSTANTIVE ARBITRABILITY
The capacity of the matter to be settled by arbitration may be defined considering its legal nature,
whether it is procedural or substantive, as well as by which kind of law the issue of arbitrability of a specific
matter is defined.
Should be noted that issues of arbitrability, considering national law codification practices may be
regulated by procedural, substantive, specific arbitration laws or cumulatively by them that reflects national
perception of the institute of arbitrability and its place within national legal system.
Procedural sources of law such as Codes of Civil Procedure govern the issues of arbitrability in
Belgium, Bulgaria, Estonia, Luxemburg, Russia and Vietnam. Special arbitration acts are adopted in Andorra,
Angola, Bermuda, Bolivia, Botswana, Brunei, China, Columbia, Costa Rica, Ireland, Japan, Kenya, Kosovo,
Korea, Malaysia, Mozambique, Peru, Spain and Zambia. Substantive law governs the issue of arbitrability,
for example, within provisions of Private International Law Acts as in Macedonia and Switzerland, Consumer
Protection Act in Bulgaria, Sea Act in Australia, Civil Code in Philippines. Also, arbitrability is governed by
substantive law in Armenia, Ireland, Mexico, Tanzania and Vietnam.
In some jurisdictions, legislation on arbitrability is mixed of substantive and procedural acts as in
Argentina, Liechtenstein and Ukraine or of substantive and arbitration acts as in Brazil and Lebanon or of
procedural and arbitration acts as in Australia, Ecuador, Egypt, Russia and Turkey.
In Australia, the UK and the US, as common law jurisdictions, case law takes place. The tendency is
for legal regulation development to follow the case law findings that is also true for majority of civil law
jurisdictions. National courts are first who face with gaps in legal regulation and at the same time usually
empowered to interpret the law. Hereinafter, selected national court rulings will be demonstrated as throwing
light on legal perception and creating new legal environment.
4.1. Procedural Arbitrability
Procedural arbitrability is about technical capability of the dispute to be settled by arbitration
considering time limitations, compliance with requirement to apply to pre-judicial or pre-arbitral dispute
resolution techniques as mediation or requirement to properly inform the other party about intentions to refer
to arbitration2. Also procedural non-arbitrability involves such matters as invalidity of arbitration agreement,
finding the dispute as exceeding the scope of arbitration agreement, violation of the terms of arbitration
agreement, settlement of dispute by arbitral tribunal in a manner that is technically non-enforceable under lex
fori.
Herewith, matters of procedural arbitrability generally are governed by Article V(1) of the New York
Convention, Article IX(1) of the European Convention, Articles 34(2)(a) and 36(1)(a) of the UNCITRAL
Model Law that shall be applied at request of the party against whom arbitral award is invoked. Thus,
applying to procedural arbitrability as a pure arbitrability is scientifically unsound3.
4.1.1. Arbitrability of Administrative and Enforcement procedures
Issues arising from administrative and enforcement procedures at legislative level are defined nonarbitrable in the EU and at national level in Brazil, Bulgaria, Czech Republic, China, Japan, Kosovo, Mexico,
Netherlands, Macedonia and Russia. The issues of enforceability of arbitral awards, in particular, whether the
method of enforcement suggested by the arbitral tribunal is proper in relation to subject matter, is not against
public policy and accomplishable in the state of enforcement. While, recovery of losses and monetary
compensation are generally applicable, ability to enforce arbitral awards for non-monetary relief is rather
1

Poudret, J.-F., Besson, S. (2007). Comparative International Commercial Arbitration. London: Sweet & Maxwell
Ltd, 255.
2
Thomson Reuters (2020). Glossary ‘Procedural Arbitrability’ <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/
9-501-5600?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1> (2020, September, 19).
3
Brekoulakis, S. L. (2009) Law Applicable to Arbitrability: Revisiting the Revisited Lex Fori. In: Mistelis L.,
Brekoulakis S. (eds.). Arbitrability: International & Comparative Perspectives. Alphen aan den Rijn:
Kluwer Law International, 99-115.
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disputable in some jurisdictions. In Chile, it has a matter whether an arbitral award is final and enforceable
under the law, where it was made, as well as whether it has a direct effect on assets located in Chile. In a
number of jurisdictions arbitral awards granting non-monetary relief may be enforced, if they include method
of enforcement foreseen by national legislation, for example: in Canada, if arbitral award grants an order for
recovery or delivery of possession of land or of personal property, performance or abstaining from an act;
under Czech law – eviction from real property, confiscation, division an object under joint ownership; in
South Africa – recovery or delivery of possession of land or personal property, or requiring a person to do,
or to abstain from doing an act. No restrictions on recognition and enforcement of arbitral awards granting
non-monetary relief are provided for in Argentina, Austria and Belgium.
In Ukraine, the Civil Law Code sets the list of recommended legal remedies, including non-monetary
relief, among which are: recognition of right, recognition of transaction null and void, termination of action
that violates the right, recovery of state that existed before violation, compulsory specific performance,
amendment or termination of legal relations1. Application of any other remedies is possible under Ukrainian
law, despite, in fact, they may appear to be unenforceable. Thus, if a dispute inherently capable to be arbitrated
may result only in application of remedy that is unenforceable according to the law of the state of
enforcement, then such dispute may be recognized as non-arbitrable in its entirety.
4.1.2. Arbitrability of Subjects to State Registration
Disputes involving subjects to state registration are recognized as non-arbitrable in the EU2,
Macedonia, Russia and Ukraine3. Registration formalities usually are required for the matters that are
important for state and society, that have erga omnes effect, for example, real estate, corporate issues,
intellectual property.
There is a view, that such matters are non-arbitrable not on procedural basis that has a preliminary
character – these issues are a subject to state registration, because they are of state or public interest. Thus, in
such case, the ground for refusal in recognition and enforcement should be violation of domestic public
policy, rather than arbitrability, if such takes place.
Options, enabling arbitrability of subjects to registration, may include: automatic recognition of arbitral
award as a ground for state registration or if arbitral award is recognized by national court, the ground for
state registration will be a decision of national court (under exequatur). While enforcement of the first option
is related to extension of arbitral award’s binding force on state registrar that is non-signatory, the second
option exhaustively protects state interests and allows national courts to check arbitral award ex officio.
Exequatur, for such purposes, may serve for both compulsory and voluntary execution of arbitral
award. For example, the mechanism of recognition and granting permission for voluntary execution of arbitral
award on recovery of monetary funds is provided for in Ukraine4. It has been incorporated into Ukrainian
legislation in order to enable debtors to voluntarily execute arbitral awards within currency restrictions.
Similar mechanism probably would be effective for ensuring voluntary execution related to registration
formalities.
Thus, there are no obvious procedural obstacles for recognition of subjects to state registration as nonarbitrable, besides public interest under a veil. If the subject to registration is of special public interest, it
should be evaluated and in enforcement of the arbitral award should be rejected on this ground. Thus, matters
of corporate, intellectual property or real estate relations burdened by registration formalities should not be
excluded from arbitrability under procedural reasons.
Approach to exclude all subjects to state registration from arbitrability appears as extremely unfriendly
to arbitration as it does not provide even an ability to evaluate the consequences of arbitration, let alone
evaluation of the consequences of award’s execution.
4.1.3. Arbitrability of Disputes Involving Non-signatories
One more criterion for dispute’s non-arbitrability is extension of award’s binding force to nonsignatories. Non-signatories may include persons, who are not parties of arbitration agreement, or who join
Цивільний кодекс 2003, ст.16 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 40-44, 356.
Regulation (EU) No.1215/2012 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments
in Civil and Commercial Matters, 2012, art. 24 (European Parliament and Council). European Union law
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32012R1215> (2020, July, 15).
3
Закон про міжнародне приватне право 2005, ст.77 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради
України, 32, 422.
4
Цивільний процесуальний кодекс 2004, ст.480 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України,
40-41, 42.
1
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the principal contract, or are governed by arbitration agreement or arbitral award in result of cession, or
general public that may be automatically affected by award. Thus, disputes, arbitral awards in which may
affect third parties are non-arbitrable in Japan. In Egypt, arbitration agreement may not be concluded by an
agent, unless they act by virtue of written delegation. Contracts for commercial representation are nonarbitrable in Lebanon. Disputes from adhesion are non-arbitrable in Argentina as in such case the parties join
the contract entirely and usually without conclusion of separate arbitration agreement.
Notion of non-signatories’ involvement and fact of adhesion as ground for non-arbitrability may be
justified by doctrine of separability or autonomy of arbitration agreement, according to which acceptance of
contract in general does not mean acceptance of arbitration agreement. However, such approach transforms
for pro-arbitrability, as non-signatories, in case of their consent, including by adhesion, are governed by
contractual relations without limitation to dispute resolution.
Also, there is a view that disputes that may affect non-signatories, as patent, insolvency or intracorporate, may be more effectively decided by national courts, rather than by arbitration that is inherently
limited to involve persons other than contractual parties to an arbitration agreement1. Such problem may be
solved by development of interaction between arbitration and state courts, including enabling arbitral tribunal
to take an advantage of injunctive remedies and compulsory enforcement mechanism of state, instead of
declaring the dispute non-arbitrable.
In its turn, the New York Convention does not prevent the third parties to be involved into a dispute.
It is common that in principal-agent relations, the contract signed by the agent actually binds the principal
that is at the roots of the theories of implied consent. Thus, persons not explicitly mentioned in the arbitration
agreement made in writing may enter into its ratione personae scope that should not be considered as a
circumstance that underpins non-arbitrability2. If non-signatory generally excepts or authorizes the signatory
to except the contract that includes arbitration agreement and such non-signatory or its authorized
representative has been informed about arbitration and was able to participate in it, there is no ground to
consider such dispute as non-arbitrable. Considering influence of arbitral award on the general public, erga
omnes effect, the third parties, who do not give consent on arbitration, are not bound by arbitral award. Thus,
there is no need for exclusion of dispute, involving non-signatories from arbitrability.
In view of the foregoing, within arbitration-friendly climate the place for procedural arbitrability is
designated by Article V(1) of the New York Convention that presumes that exclusively the opposing party
may invoke such issues, rather than the court ex officio. That is justified by consequences that are brought by
finding the dispute being non-arbitrable that genuinely is the severest ground for refusal in recognition and
enforcement, considering that just the fact of presence of non-arbitrable matter makes the dispute incapable
to be settled by arbitration without any analysis of possible effect of arbitral award.
Herewith, the arguments of procedural incapacity of arbitration are referred to in favour of nonarbitrability as a ground for refusal in recognition and enforcement, in particular, because of absence of
evidence securing and compulsory enforcement mechanisms within arbitration. However, complete moving
away from procedural non-arbitrability may be implemented by filling the gaps in legal regulation of
arbitrability and by development of procedural mechanisms of interaction between arbitration and national
courts.
4.2. Substantive Arbitrability
The most crucial matters of commercial, economic, social and political nature form the scope of
substantive arbitrability. Hereinafter, it is suggested to define the matters of substantive arbitrability,
considering possible consequences for international community and specific states, as well as to consider
reasons for non-arbitrability under the criteria of security, social, economic and political influence.
4.2.1. Non-arbitrability of Security Matters
Non-arbitrability of security matters is the most obvious and rather disputable at the same time. Such
matters include those that lie at the core of public safety and order as: criminal offence as in Botswana, Brunei,
Costa Rica, England, Finland, Hong Kong, India, Kenya, Malaysia, Netherlands, Nigeria, Oman, Philippines,
Portugal, Tanzania, Turkey and Zambia; illegality or law violation makes the matter non-arbitrable in
1

Brekoulakis, S. L. (2009). On Arbitrability: Persisting Misconceptions and New Areas of Concern. In: Mistelis L.,
Brekoulakis S. (eds.). Arbitrability: International & Comparative Perspectives. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law
International, 44.
2
ICCA (2011). ICCA’S Guide to the Interpretation of the 1958 New York Convention: a Handbook for Judges
<https://www.arbitration-icca.org/media/0/13365477041670/judges_guide_english_composite_final_revised_may_2012.pdf>
(2020, October, 04).
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Indonesia, Nigeria, Sierra Leone and Singapore; corruption and fraud are non-arbitrable in India, Malaysia,
Sierra Leone, Singapore and the US.
Herewith, non-arbitrability of security matters should not be perceived as a rule. For example, case law
of Australia set that arbitrable disputes may involve claims for fraud, serious misconduct and certain statutory
claims for breach of the competition, consumer and corporation acts1.
Arbitrability of security disputes is inherently limited by effect of arbitral award on a certain scope of
persons – parties of arbitration agreement and on a certain matter. Reference to criminal law as a national
public law is ensured by the state enforcement mechanism and is not provided for arbitration.
Discussion on security matters arbitrability revolves around notion that in such case there are
considered the grounds under which the dispute aroused as well as consequences of dispute’s resolution for
social security, instead of the matter of the dispute per se. However, disputes involving criminal offence
should not be automatically excluded from capability of settlement by arbitration, as arbitral tribunal is
empowered to properly react on illegality, including to resolve civil and commercial aspects of the dispute,
to declare a deal associated with offence as void, to reject in claim that violates the law. Furthermore, arbitral
tribunals generally reject to consider the claim, if they have no power to rule on the dispute according to
kompetenz-kompetenz doctrine providing by Article 16 (1) of the UNCITRAL Model Law. If arbitral tribunal
fails to properly react on security matters and recognition or enforcement of arbitral award may result in gross
violation of justice, then national courts, acting ex officio, may refuse in recognition and enforcement under
the ground of public policy violation.
4.2.2. Non-arbitrability of Social Matters
Social reasons quite frequently explain disputes’ non-arbitrability, for example, non-arbitrability of
social security issues as in Austria and related to maintenance obligations as in Bulgaria, Mexico and Poland.
Likewise, disputes about civil status and capacity are recognized as non-arbitrable in Argentina, Botswana,
Brunei, Bulgaria, Czech Republic, France, Italy, Lebanon, Luxemburg, Mexico and Philippines. Nonnegotiable personal rights such as on physical integrity, human dignity, privacy, right on food, except for
monetary compensation, are defined as non-arbitrable in Lebanon.
Family disputes, considering their importance for social and cultural heritage, in particular for
traditional societies, are non-arbitrable in majority of states including Argentina, Armenia, Austria, Brunei,
Costa Rica, Denmark, Finland, Germany, Italy, Lebanon, Liechtenstein, Malaysia, Netherlands, Sweden and
Turkey. Herewith, in some jurisdictions only particular issues of family relations are defined as non-arbitrable
such as: marital disputes in Botswana, China, India, Macedonia and Zambia; divorce or separation in
Bulgaria, France, Hong Kong, Japan, Luxemburg, Mexico, Nigeria, Philippines, Tanzania and Vietnam;
disputes related to parental rights and adoption in China, India, Macedonia, Portugal, Ukraine and Zambia;
maintenance, including alimony obligations, in Bulgaria and Mexico; inheritance relations in China and
Ukraine2.
Herewith, it seems to be rather justified to exclude contractual, or at least property disputes from nonarbitrability scope in respect to the parties’ right to agree on alternative dispute resolution method, when they
are in full capacity to do so. For instance, issues of matrimonial assets division are excluded from the scope
of family disputes non-arbitrability in Lebanon and Mexico. Thus, spouses bound by marriage contract or at
the stage of legal separation shall be free to define the method of dispute resolution, including arbitration.
Another example is arbitrability of estimated hereditary rights as in Lebanon.
Limitations of family disputes arbitrability in part of relations that technically may be a subject to
agreement are driven by culture, traditions and family members’ status that being in full capacity for secular
jurisdictions, are not the same for traditional one. Such traditionally ‘incapable’ persons at local level may be
recognized as vulnerable and needed to be protected that is guaranteed through the state judicial system.
However, such approach is not justified at international or transnational levels. Pro-arbitration approach
provides for no obstacles for family disputes arbitrability as far as they are contractual and parties, being in
full capacity, whereas disputes that involve any third parties, furthermore, minors or incapable persons, shall
be automatically overleapt.

1

Jones, D., Bannon, F., Brackin, D. and others (2020). Australia. Asia Pacific Arbitration Review 2020. GAR
<https://globalarbitrationreview.com/benchmarking/the-asia-pacific-arbitration-review-2020/1193375/australia>
(2020, June 20).
2
Закон про міжнародне приватне право 2005, ст. 77 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради
України, 32, 422.
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Consumer disputes are defined as non-arbitrable in Argentina, Armenia, Belgium, Bulgaria, Czech
Republic, Denmark, India, Ireland and Spain. Consumer is usually recognized as vulnerable party that in
practice is deprived of choosing the terms of the contract. Consumer, being interested in a product, may be
not qualified to evaluate contractual terms, but is forced to accept the terms proposed by the seller. At the
same time consumer relations have wide public character. All of that gives rise to special legal regulation of
consumer disputes.
The EU has defined the consumer protection as a part of its public policy and obliged national courts
to declare the arbitration agreement in consumer dispute void and annul it ex officio according to the decisions
of the European Court in Asturcom v. Nogueira1 and Mostaza v. Centro2. Thus, it seems that consumer
disputes as a part of public policy cannot be a subject of arbitration agreement that underpins their nonarbitrability. Such approach is connected with equation of non-arbitrability and public policy that is quite
controversial. Herewith, should be noted gradual acceptance of alternative consumer disputes resolution
mechanisms that is reflected in launching the European Online Dispute Resolution platform3.
National laws differently regulate consumer disputes arbitrability. In Estonia, they are non-arbitrable
only within credit relations. In Armenia and Slovenia, arbitration agreement in consumer dispute is valid, if
it is executed after the dispute has arisen. In India and Ireland consumer disputes may be brought to arbitral
tribunal only by consumer that prevents them to be offended. England and Ireland define that consumer
dispute is arbitrable, if the amount in dispute is over 5000 Euro and arbitration agreement is mutually agreed
by the parties that prevents the arbitration to be overpriced for the consumer4.
Next one are labour disputes being non-arbitrable in Andorra, Austria, Bulgaria, China, Costa Rica,
England, Germany, Japan, Lebanon, Lithuania, Peru, Philippines, Switzerland and Vietnam. In Estonia
labour disputes are non-arbitrable in part of termination of employment contract and in Liechtenstein – if they
are related to apprenticeship. Issues related to employees’ payments arising from labour contracts are not
eligible for arbitration in Turkey. In Belgium and Slovenia, there is a restriction that arbitration agreement
may be executed only after the dispute has arisen. Should be noted that disputes related to employment
relations, but being not a part of them, may be found arbitrable in Vietnam, for example, non-disclosure, if it
is separated from the employment contract. In Slovenia arbitration agreement with employee should be
concluded in a special document, separate from the principal contract, hand-signed by the parties, with the
seat of arbitration in Slovenia, unless the parties expressly agreed otherwise5.
As non-arbitrable under social reasons may be defined insurance disputes as in Australia and Belgium,
unless arbitration agreement has been concluded after the dispute has arisen. Such approach is based on
probability of insured person to be in vulnerable position at the occurrence of an insured accident.
Insolvency disputes may be defined as non-arbitrable, considering registration formalities if any, as
well as economic interest of the state. However, dominant influence is exerted by social reasons, relating to
the vulnerable position of the debtor. Thus, disputes related to insolvency are defined as non-arbitrable in
Australia, Bermuda, Costa Rica, India, Japan, Lebanon, Lithuania, Malaysia, Netherlands, Macedonia,
Russia, Singapore and Ukraine.
Herewith, this matter is also a subject to a number of non-arbitrability discussions. The Court of
Appeal of Lithuania in Shipping Services v. Sevnaučflot, Fishery Group held that a dispute between two
companies was not capable of settlement by arbitration because legal status of their relationship had
changed after one company had entered into insolvency. 6 In Ukraine property aspects within bankruptcy
Asturcom Telecomunicaciones SL v. Cristina Rodríguez Nogueira, Case C-40/08, I-09579, 2009 (European Court,
1st Chamber). European Union law <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A62008CJ0040>
(2020, October, 03).
2
Mostaza Claro v. Centro Móvil Milenium SL, Case C-168/05, I-10421 (European Court, 1st Chamber).
< https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62005CJ0168> (2020, October, 03).
3
European Commission (2020). Alternative Dispute Resolution for Consumers <https://ec.europa.eu/info/
live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_en>
(2020, October, 03).
4
ICLG (2019). International Arbitration Laws and Regulations
<https://iclg.com/practice-areas/international-arbitration-laws-and-regulations> (2020, August, 25).
5
Menard, M., Ulčar, M. (2019). Slovenia. European Arbitration Review. GAR
<https://globalarbitrationreview.com/benchmarking/the-european-arbitration-review-2019/1175879/slovenia>
(2020, October, 03).
6
UNCITRAL (2016). Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
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proceeding are considered to be excluded from non-arbitrability at legislative level, the correspondent bill
currently is reviewed.1 Separate problematic issue, frequently addressed in international commercial
arbitration, is situation, where the debtor is a party to arbitration agreement and insolvency proceedings
has been initiated after commencement of arbitration. Following pro-arbitration approach, initiating
of insolvency should not prevent from arbitration. However, international legal regulation to this issue need
further development.
Considering abovementioned, limitations of social dispute’s arbitrability may be related to the
following factors: (1) one of the parties is a physical person that is under a risk of lack of capacity; (2) inequity
of contractual parties by the status and determination of unfair conditions for the vulnerable party, including
force to arbitrate; (3) insignificance of the dispute through the global perception and risk of arbitration to be
overpriced; (4) traditional dominance of state influence on certain social relations, including, family. Such
arbitrability limitations form a mechanism for vulnerable party protection. From this point, such limitations
seem to be rather justified. By contrast, downside of defining scope of non-arbitrability under social reasons
is overprotection resulting just in impeding access to alternative dispute resolution. Arbitration should not be
associated with lack of justice. Potential discrepancies of arbitration that make disputes non-arbitrable may
be fixed by adoption of relevant procedural mechanisms, for example, comprehensive techniques for control
of arbitral expenses of the weaker party. Herewith, the risk of forced conclusion of any agreement, without
exception for arbitration one, generally is recognized as violation of law and subject to prevention of unfair
competition and monopoly abuse. Thus, in case vulnerable party participate in transnational consumer
relations, they should be free to choose method of dispute resolution.
4.2.3. Non-arbitrability of Matters of Economic Interest
Private contractual relations generally benefit from guaranteed confidentiality and state non interference. However, it makes a great difference when the matter is of state economic interests. Thus,
some subjects may be excluded from capability to be in private ownership, or some subjects in private
ownership may be under mandatory state control because of their public necessity. This is related to define
such matters as non-arbitrable because of their economic interest for international society or state, as well
as for general public. Thus, the matter of compensation for environmental harm is defined as non-arbitrable
in Brazil and Russia that it thought to be underpinned by national as well as international economic
interests. Considering local economic interests, it seems that non-arbitrability has been set up for such
matters as: real estate in the EU2 and at national level in Bulgaria, Egypt, Kosovo, Macedonia, Turkey,
Vietnam and Ukraine; residential, vocational and lease relations in Estonia; concession in Mexico;
agricultural relations in China and Mexico; property and usage rights on vessels in Macedonia; flying
objects, as aircrafts, registered in Kosovo and Hong Kong; issuance and cremation of securities in Ukraine
(arbitration community in Ukraine has claimed for arbitrability of such disputes under condition that
depository or investment fund are parties of the arbitration agreement) 3.
However, should not be missed pro-arbitrability exceptions from the mentioned rules. For example,
despite general non-arbitrability of disputes related to real estate in Ukraine, the court in Dorianix (2019)
recognized and permitted enforcement of ad hoc arbitral award by which the title of ownership
of immovable property situated in Ukraine has been declared to be hold by the claimant 4. Previously
the Ukrainian court rejected in similar Case of Jewelsoft (2017), recognising the matter as non-arbitrable5.
Another exception adopted by laws of Ukraine in 2015 is arbitrability of disputes related to immovable
<https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/2016_Guide_on_the_Convention.pdf>
(2020, July, 15).
1
UAA (2020). Working Group I – On Improving of Ukrainian Arbitration Legislation in the Field of International
Arbitration and arbitral proceedings <http://arbitration.kiev.ua/en-US/Arbitration-Association/Working-Groups.aspx?ID=42>
(2020, July, 15).
2
Regulation (EU) No.1215/2012 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments
in Civil and Commercial Matters, 2012, art. 24 (European Parliament and Council). European Union law
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32012R1215> (2020, July, 15).
3
UAA (2020). Working Group I – On Improving of Ukrainian Arbitration Legislation in the Field of International
Arbitration and arbitral proceedings <http://arbitration.kiev.ua/en-US/Arbitration-Association/Working-Groups.aspx?ID=42>
(2020, July, 15).
4
Ухвала по справі №457/927/18, 2019 (Київський апеляційний суд України). Реєстр судових рішень України
<http://reyestr.court.gov.ua/Review/80201521> (2020, July, 15).
5
Ухвала по справі №522/14695/14-ц, 2017 (Апеляційний суд Одеської області України). Реєстр судових рішень
України <http://reyestr.court.gov.ua/Review/65828256> (2020, July, 15).
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property subject to joint-venture agreements, except for appearance, termination and registration of the
right on such immovable property 1.
Generally intellectual property disputes are defined non-arbitrable because of national economic
reasons as in Australia, Italy, Japan, Netherlands, Russia and Ukraine. In the EU the disputes on registration
or validity of patents, trade-marks, designs are generally under exclusive jurisdiction of the Member States’
courts2. Belgium national court directly defines that disputes from the Act on Patents related to mandatory
licences are excluded from arbitration3.
Noteworthy are competition and anti-trust disputes that are defined as non-arbitrable in Australia,
Brazil, England, Hong Kong and Ukraine. The EU defined the competition disputes as a part of its public
policy that is stipulated in Eco Swiss v. Benetton4. Herewith, in some jurisdictions private-law aspects of
competition still may be arbitrable as in Sweden5.
Should be noted the popular ruling of the US Supreme Court in Mitsubishi v. Soler that became
a prominent one in international arbitration practice as the national court set that antitrust claims should be
recognized arbitrable concerning sensitivity to the need of international commercial system for
predictability in the resolution of disputes, while national court would have opportunity at enforcement
stage to ensure that legitimate interest in the antitrust issues had been addressed by arbitral award 6. The
approach of the US Supreme Court has been followed by many national jurisdictions and not exclusively
in relation to antitrust disputes. Such approach suggested to explore whether arbitration procedure was due
and consequences of arbitral award execution, instead of matter of the dispute on the merits. Thus, issue of
formalization of arbitration procedure has been invoked as a key to arbitral award enforceability. Should
be mentioned that the process of such formalization has been called by the term ‘americanization of
arbitration’ that was introduced in the mid-1980s, allegedly by Stephen Bond, then Secretary General of
the ICC7. This process evidences an increasing tendency for arbitration to adopt the formalism and
technicalities of national judicial process 8.
A range of discussions are around corporate disputes arbitrability that remain controversial in England,
Belarus, Japan, Korea, Liechtenstein, Netherlands, Macedonia, Peru, Poland, Portugal, Russia, Serbia,
Singapore, Slovenia, Turkey and Ukraine. Challenges in submission corporate disputes to arbitration may lie
on planes of public policy, social protection of minority shareholders or state registration. In the EU, a number
of corporate matters, including nullity or dissolution of companies, validity of decisions of their bodies,
validity of entries in registers are generally recognized as non-arbitrable9. At local level, for example, court
of Spain found that actions aimed at challenging corporate resolutions contrary to public order are excluded
from arbitrability, unlike actions, which are merely contrary to the law, the company bylaws or corporate
Закон про міжнародне приватне право 2005, ст.77 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради
України, 32, 422.
2
Regulation (EU) No.1215/2012 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments
in Civil and Commercial Matters, 2012, art. 24 (European Parliament and Council). European Union law
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32012R1215> (2020, July, 15).
3
Billiet, J. (2019). Belgium. European Arbitration Review 2019. GAR
<https://globalarbitrationreview.com/benchmarking/the-european-arbitration-review-2019/1175821/belgium>
(2020, October, 03).
4
Eco Swiss China Time Ltd v. Benetton International NV, Case C-126/97, 1999 (European Court). European Union
law <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61997CJ0126> (2020, July, 15).
5
Swedish Arbitration Act, 1999, s. 1(3) 9 SFS, 116 (Riksdag of Sweden). JURIS Arbitration Law
<https://arbitrationlaw.com/library/swedish-arbitration-act-1999-original-swedish-text-and-english-translation-sar-1999-1>
(2020, July, 15).
6
Mitsubishi Motors Corp v. Soler Chrysler-Plymouth Case 3-1569, 1985, 473 U.S. 614, (U.S. Supreme Court).
Newyorkconvention1958 <https://newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display&id=513>
(2020, July, 15).
7
Helmer, E. V. (2003). International Commercial Arbitration: Americanized, “Civilized,” or Harmonized?
Ohio State Journal on Dispute Resolution, 19, 1, 35-68.
8
Lalive, P. (1995). The Internationalisation of International Arbitration: Some Observations. In M. Hunter, A. Marriott,
V.V. Veeder (eds.) The Internationalisation of International Arbitration: the LCIA Centenary Conference. London;
Boston: Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, 49-58.
9
Regulation (EU) No.1215/2012 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments
in Civil and Commercial Matters, 2012, art. 24 (European Parliament and Council). European Union law
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32012R1215> (2020, July, 15).
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interests1. The Supreme Court of Netherlands ruled that arbitrators have no jurisdiction to review the validity
of shareholders’ resolution whereby a director is appointed or dismissed, basing on its erga omnes effect
related to all shareholders, including non-signatories2.
Some jurisdictions provided for certain reservations for arbitrability of disputes that involved minority
shareholders. In Austria, corporate disputes in which minority shareholders are involved are considered as
consumer disputes and, in such case, arbitration clause, incorporated in the charter, is invalid3. Germany has
gradually accepted arbitrability of corporate disputes, in particular in light of minority shareholders’
protection starting from non-arbitrability in 1996 towards standards for arbitrability adopted in 2009 as: (1) all
shareholders should consent to arbitration through an arbitration clause in the charter or by separate
agreement, (2) all stakeholders must be notified about arbitration and be granted an opportunity to participate
in constitution of tribunal and proceedings, (3) all disputes regarding a specific shareholder resolution must
be concentrated in one arbitration to exclude conflicting decisions4. In order to mitigate risks of unenforceable
arbitration agreements, the German arbitration Institute has developed a model arbitration clause and
Supplementary Rules for Corporate Law Disputes5.
Generally, even though under different reasons, it has become common at legislative level to allow
arbitrability of corporate disputes under the condition that arbitration agreement is signed by all shareholders
or is incorporated into the charter like in Slovenia, Poland, Singapore and Ukraine. In Poland, it has been
expressly clarified that such a clause shall cover disputes based on the corporate relationship not only between
shareholders and the company, but also between company’s governing bodies and their individual members6.
In some jurisdictions arbitrability of corporate disputes is more restricted. Russian arbitration reform
of 2015 made most corporate disputes arbitrable, provided that: (1) the arbitration is administered by
permanent arbitration institutions registered in Russia – as for 2020 there are five Russian institutions and
two foreign, Vienna and Hong Kong International Arbitration Centres, (2) all shareholders and the company
itself are parties of arbitration agreement, (3) arbitration is administered under rules that require to publish
information about the dispute on institution’s website. The last two requirements were abolished in March
2019. Herewith, the disputes on convocation of shareholders’ meetings, out of notarization of transactions in
respect of participation interests in Russian LLC and on expulsion of shareholders from legal entities still
remain non-arbitrable7.
In Ukraine, the list of non-arbitrable matters, within exclusive jurisdiction of national courts,
established in 2005, had not included corporate disputes, except for incorporation and liquidation of legal
entities8. However, in 2008 the Supreme Court of Ukraine ruled that corporate disputes, in particular, disputes
between shareholders related to formation of management bodies and decision making by them, are nonarbitrable as they were regulated by mandatory laws, non-compliance with which violated public policy9. In
1

Romero, M., Tarjuelo, J. (2019). Spain. European Arbitration Review. GAR
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(2020, October, 03).
2
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160-165.
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Konrad, C. W., Peters, P. A. (2020). Austria. European Arbitration Review. GAR
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(2020, October, 03).
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(2020, October, 03).
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(2020, October, 03).
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2009 non-arbitrability of corporate disputes within business entity had been adopted1. Since then, the
approach to corporate disputes arbitrability in Ukraine had been frequently changed: in 2011 restrictions
formally limited to inadmissibility of corporate disputes to be referred to domestic arbitration; in 2013 the
matter of shares’ sale and purchase being not corporate was defined by courts as arbitrable; in 2014 legislative
restrictions were extended to all legal entities, instead of business one; in 2017 restrictions were extended to
the disputes related to rights and duties of shareholders. Notwithstanding, case of BTA Bank v. Company
Metryka of 2016 provided an example of recognition and enforcement of arbitral award on recognition of
ownership of pledged shares2. At the end of 2017 in course of comprehensive procedural reform corporate
disputes has fallen under exclusive jurisdiction of Ukrainian courts, unless an arbitration agreement is
concluded between the company and all shareholders3.
Thus, corporate disputes arbitrability is a universal example of gradual recognition of arbitrability
and step-by-step legislative facilitation. This process, may be considered as a late result of transition to
market economy with a larger share of private commerce, as well as gradual implementation of pro arbitrability approach guided by transnationalization of corporate relations. Transnational companies,
incorporated and, thus, being governed by specific national law, require at least within its corporate
relations to enjoy transnational regulation with capacity to refer to alternative disputes resolution methods.
Herewith, special attention to corporate disputes arbitrability is explained by aggregation of the most
controversial issues within them, such as social protection and public policy, or when company’s economic
activity is in sight of the state.
There is no doubt that private civil and commercial relations are capable to be settled by arbitration,
despite of their probable erga omnes effect on the economic interests. Herewith, non-arbitrability exceptions
underpinned by economic interests are established at the edge of national policy, international policy with its
principle of reciprocity and transnational pro-arbitration approach. While non-arbitrability of certain matters
as aircrafts or ships are taken for granted, the matters common in all jurisdictions as corporate or intellectual
property seek for balanced regulation that underpins formation of adaptive legislation. The examples of
defining non-arbitrable matters of economic character to full extent demonstrate state, arbitration and
transnational corporations competing by powers.
4.2.4. Non-arbitrability of Matters of Political Interest
Political interest influences a lot on investment arbitration, however, it also effects on private civil and
commercial arbitration. National policy cannot stand alone, it is integrated with economy, security and social
relations. Despite that matters of political interest more often are included in public policy ground for refusal
in recognition and enforcement, it is still worth to refer to prompt analysis of them in course of examination
of the ground of non-arbitrability, considering the delicate line between non-arbitrability and violation of
public policy grounds for refusal. Thus, some matters may be defined as non-arbitrable genuinely because of
political influence, that much reflects in non-arbitrability under sanction legislation.
For example, arbitral awards related to the matters of military industry or matters of strategic
importance for state economy and security in favor of a legal entity, incorporated in aggressor state or
owned by aggressor state, in particular, Russia, cannot be recognized and enforced in Ukraine, thus such
matters are not capable of settlement by arbitration 4. Herewith, noteworthy are the recent resolutions of the
Supreme of court of Ukraine. In case Normetimpeks v Zaporozhtransformator the court found that
economic sanctions and other restrictive measures are of temporal nature as they are established for a
specific term, thus, they do not release the debtor from an obligation. The court explained that by legal
nature it is a suspension of execution of obligation5. In this context the mentioned court’s considerations
come to find violation of Ukrainian sanctions legislation as violation of national public policy, instead of
non-arbitrability ground.
. Господарський процесуальний кодекс, 1992, ст.22 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради
України, 6, 56.
2
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рішень України <http://reyestr.court.gov.ua/Review/60150657> (2020, October, 03).
3
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України, 6, 56.
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In case Avia Fed Service v Artem the court compared refusal in recognition and enforcement of arbitral
award under sanctions legislation with artificial regulatory barrier that blocking arbitral award and found it
as absolutely unacceptable from the point of view of international law. The court stated that refusal to
recognize and enforce an arbitral award on the territory of Ukraine may violate the guarantees provided for
in part 1 of Article 1 of Protocol No.1 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms .1
Herewith, should be noted the arbitration reform in Russia of June 2020 under which any dispute that
involves a party, including foreign, that is somehow may be affected by sanctions or restrictions against
Russia are under exclusive competence of Russian national courts, if such party claims about that2. Thus,
non-arbitrability of the matters under a reason of parties’ status forms a part of subjective non-arbitrability.
Should be noted, that the reform is widely condemned in Russia as it violates the provisions of the New York
Convention3.
Thus, definition of non-arbitrability of matters of political interest are extremely controversial
considering high level of state involvement that makes legal regulations to change in order to protect national
interests.
5. CONCLUSIONS
Non-arbitrability doctrine has been gradually transformed, adopting to volatile social, economic and
political environment. There is no international standard defining the scope of non-arbitrability that makes
this issue to be addressed exclusively by national jurisdictions. Herewith, the approaches to define nonarbitrable matters may be of national, international and transnational nature that influence on reasons and
mechanisms to define them.
Arbitrable and non-arbitrable matters are defined by: the type as objective and subjective; manner of
legal regulation as positive and negative; legal nature as procedural and substantive. All together this has
formed a comprehensive mechanism for non-arbitrability scope regulation.
Objective matters of non-arbitrability are defined by their nature, while subjective matters depend on
parties’ capability to submit the dispute to arbitration. The main distinction between them lies in consequences
of application, as involvement of objective non-arbitrable matters is a ground for refusal in recognition
and enforcement of the arbitral award by the court ex officio, unlike subjective non-arbitrable matters.
Under positive approach the matters are defined in a generalized sense, usually setting the frames of
arbitrability and scope of its application as: in commercial, economic, financial and monetary relations; in
proprietary relations; in contractual relations or when subject matter may be alienated. Under negative
approach there are defined non-arbitrable exceptions from matters that under positive approach are arbitrable.
Matters of procedural arbitrability are defined from: the form of arbitration agreement, arbitral award
or foreseen form of recognition and enforcement. Thus, matters of procedural non-arbitrability under positive
approach include: disputes consequences of which may be independently regulated by the parties; not under
exclusive jurisdiction of state court; that may be settled by ordinary court. Matters of procedural nonarbitrability under negative approach include disputes related to: administrative and enforcement procedures;
state registration; erga omnes effect; non-signatories.
Conversely, procedural arbitrability, as well as subjective, without any substantive analysis, have
concentrated just on formalities and documentation. Moving away from procedural and subjective nonarbitrability as a ground for refusal in recognition and enforcement of arbitral award may be reached by
extension of arbitration resources that is integral component of the process towards pro-arbitrability.
Procedural deficiencies of arbitration may be remediated by improvement of mechanisms of legal assistance
and interaction between arbitration and national courts.
Постанова по справі №761/46285/16-ц, 2020 (Верховний суд України). Реєстр судових рішень України
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Matters of substantive arbitrability are defined in relation to subject matter of the dispute considering
economic, social, political values. Such matters are defined at national level that results in formation of unique
jurisdictional practices. Discussion on defining and unifying non-arbitrable exceptions at international level
sees no way out considering that primarily reason to refer to non-arbitrability is protection of state
sovereignty.
Should be noted the tendency to extension of the scope of arbitrable matters valuable for society and
state that had been non-arbitrable before, by enabling to conclude arbitration agreement after the dispute has
arisen or establishment monetary eligibility related to the amount in dispute that may be referred to
arbitration. Herewith, the practice of selection of arbitrable aspects of proprietary or commercial character
from non-commercial or non-contractual relations that are genuinely non-arbitrable should be taken of being
arbitration-friendly. Such additional conditions form a transitional phase from non-arbitrability to
arbitrability.
Considering the abovementioned, selection of private interests, intentions of national jurisdictions to
loyalty to private sector and pro-arbitrability underpin transnationalization of mechanisms for defining
arbitrability.
Remote prospects of non-arbitrability doctrine development, throwing away their illusoriness, include
application just of the transnational approach to define non-arbitrability, limiting to matters that are objective
by the type, negative by the manner of legal regulation and substantive by legal nature. The present collisions
in legal regulation of defining non-arbitrable matters may be settled by the following: (1) arbitrability scope
should be extended to all contractual relations, regardless they are commercial or not; (2) recognition and
enforcement of arbitral award in case the matter is non-arbitrable should be refused only if the opposing party
claims for that; (3) recognition and enforcement of arbitral award by the national court ex officio should be
refused only under a public policy ground.
In practice, national, international and transnational approaches to define non-arbitrable matters are
applied in conjunction. Correlation between them indicates the balance between pro-arbitrability, investment
attraction policy and protection of national sovereignty in the state. Thus, visible prospects include
development of agile and flexible mechanisms to define non-arbitrable matters, along with development of
interaction between arbitral tribunals and courts, empowering tribunals to properly react on law violations,
filling the gaps in legal regulation.
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SEPARATIST FACTORS IN MODERN EUROPE
Modern society is entering an era characterized by the emergence of new challenges: progressive
nationalism, terrorism, religious intolerance, and more and more political separatism. The latter
showed its destructive potential at the end of the 20th century during the collapse of a number of
states in Asia, Africa and Europe, which existed as a single statehoods for a long time. In the
modern world, a number of ethnically heterogeneous states face ethnic challenges that take the
form of ethnopolitical conflicts and even internal (separatist) wars. Thus, this phenomenon goes
beyond the framework of national and regional security problems and acquires an international
character.
Keywords: Separatism; Globalization; Liberation; Secession; Ethno-territorial conflict.
The study of the phenomenon of separatism is complicated by the fact that both in science and in
practical politics it has a clearly expressed emotional context, since both the subjects of open political struggle
and participants in scientific discourse operate with fundamental values that affect the ethnic, cultural, or
national identity of large social groups. Therefore, separatism seems to be one of the most difficult problems
in the field of political and conflictological studies, since it is associated with a serious threat to the existence
of the integrity of the state and its sovereignty.
By factors of separatism, we mean conditions, causes, parameters, indicators that have an impact on
the process under study and the result of this process. In other words, a factor is the driving force
of a particular process, which determines its nature or individual features.
The factors contributing to the development of ideas of separatism can be different. Among other
things, in some cases, problems arising in adjacent spheres can also acquire ethnic overtones, for example,
economic, environmental, confessional, moral and other contradictions can cause the movement
of separatism1.
European separatism is not a new phenomenon; it has existed since the birth of modern European
states. The separatists use both legal (for example, the creation of political parties aimed at representation in
power structures) and illegal (direct action and terror) methods of political struggle.
The growth of separatist sentiments in almost all countries of foreign Europe has recently been caused
by the influx of legal and illegal migrants, which quite reasonably causes an increase in tension in the host
society. On the other hand, this is a kind of reaction to the processes of centralization and unification that
took place in a number of European countries during several decades of the 20th century under the influence
of authoritarian, dictatorial, nationalist regimes. After their fall (mainly as a result of World War II), the
opposite movement began to gain strength. Today, the intersection of global and local processes has given
rise to a kind of hybrid process called "glocalization"2. Projecting this process into the future, one can expect
a situation where the inhabitants of Europe will associate themselves not with their country, but with a region
or even a city. It should be emphasized that such processes are already visible today3.
It should be noted that mainly in Europe socio-economic and ethno-confessional types of separatism
prevail, that is, the creation of a sovereign state as the goal of the struggle is replaced by maximum political,
Егорова, М. (2009). Малые народы Европы и новые вызовы времени: проблема самоопределения. Вестник
Российского университета дружбы народов: Серия: Политология, 2, 94-96; Тишков, В. А. (1993). О природе
этнического конфликта. Свободная мысль, 4, 4-15.
2
Гидаснс, Э. (2004). Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. Москва: Весь Мир.
3
Китинг, М. (2003). Новый регионализм в Западной Европе. Логос. Журнал по философии и прагматике
культуры, 6, 81-86.
1
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economic and national-cultural autonomy within the borders of modern states, and the factors and methods
of struggle remain within the political framework.
The factors of separatism are varied. We can typologically group the reasons for separatism:
1. Factor of ethics (ethno-religious). Ethno-religious reasons often lie at the heart of the emergence of
separatism. The features of such conflicts are the rapid process of origin and development, the unlimited
impact of force and the total mobilization of resources. Such conflicts are also characterized by the active
involvement by the subjects of the ethnically related diaspora and close circles of other countries 1.
In Europe, clear examples of ethno-confessional conflicts are conflicts in Ireland, Scotland, Spain.
Modern Spain is on a par with these examples, since, despite the secularization and active functioning
of secular institutions, 90% of citizens consider themselves to be believers. At the same time, the institution
of the Catholic Church continues to play an important role in the life of the country. At the same time, the
values of Catholicism are increasingly perceived as a common cultural code and are used by nationalist
movements as a unifying idea. Thus, the Basque nationalist movement is distinguished by a religious
connotation, which was especially striking at the initial stages of its development2.
It can be said that the first decade of the 21st century was marked not only by the global economic
crisis, but also by the crisis in the sphere of ethno-confessional relations. The policy of building a European
multicultural society based on the ideas of ethnic and religious pluralism and tolerance, according to the
statements of the leaders of European countries, was not as successful as it seemed at first.
2. The socio-economic factor of separatism means the manifestation of imbalances in the social and
economic order on the territory of a single state. At the same time, the growing difference between the most
and least developed regions plays a decisive role in the formation of separatist sentiments.
This difference usually manifests itself in the fact that regions inhabited by national or ethnic minorities
are usually poorer than others, and this turns them into an internal “colony”.
Spain is the exception to this rule. The Basque Country and Catalonia are the most developed regions
of the country, which experienced rapid economic development even during the Francoist dictatorship. Only
Galicia remained traditionally backward.
3. The political factor. Political reasons also play an important role in the emergence of separatism.
Relations between ethnic groups at the local and regional levels, the struggle of ethnic groups for political
status within the state, political struggle between ethnic groups, as well as the struggle for political
independence.
4. Foreign policy factors. Globalization, democratization, the formation of a new world order, the
strengthening of the ethnic factor in world social development and others, have a huge impact on the problems
of political separatism.
5. The factor of "historical memory". Here, the Basque Country is a striking example. The desire to
secede here is also due to the factor of the historical memory of the Basques. During the reign of the dictator
F. Franco, the Basques did not have the opportunity to publish books, newspapers, teach in their native
language, call children Basque names, use the Basque flag. Naturally, such a harsh policy of the central
authorities in relation to the Basques caused an increase in separatism. After the death of F. Franco and the
democratization of the political regime in Spain, the Basque Country acquired the status of autonomy, but
the Basque terrorists did not stop their activities. More than 900 people died as a result of terrorist acts carried
out by ETA members in the struggle for the illusory "independence" of the autonomy and appeal
to the "historical memory".
Another powerful hotbed of Spanish separatism is Catalonia – an autonomous region located in the northeast of the country and having a special culture and national language. Here, historical memory also influences
the perception of Madrid as a symbol of authoritarian and centralist power, due to which regional feelings are
often exacerbated not so much for ethnic or cultural reasons, but because of the political component.
6. Geographic factor. The development of ideas of separatism can be favored by geographic conditions,
and in particular by the uneven development of individual territories of the country as a result of weak
integration, problems with infrastructure or engagement. Neighboring larger countries using soft power
technology. Compact placement of supporters of secession; is usually a very effective means of political
mobilization.
Коваль, Т. (2010). Этноконфессиональные конфликтыв Европе и на постсоветском пространстве. Москва:
МЭИ МОР АН, 166.
2
Глухова, А В. (ред.) (2010). Политическая конфликтология перед новыми вызовами. Воронеж: Воронежский
госуниверситет, 87-96.
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Often the geographic factor is associated with the economic factor, when the desire of more developed
regions to separate from backward ones. Their communities hope that they will live better in a separate state.
7. Language factor. Referring to the experience of European countries, it is worth noting the importance
of the language factor. Thus, it is the key one for the Belgian society, where the possible division of Belgium
into two parts is a real threat: the southern Walloon (French-speaking) and northern Flemish, whose
inhabitants gravitate towards the Netherlands1.
The combination of linguistic and political factors can be clearly seen in the example of the Scottish
separatist movement in the UK. In the context of the permanent weakening of the unification between
England and Scotland, concluded 300 years ago. Linguistic self-determination proved to be a significant
factor for the Spanish separatists as well. Thus, the inhabitants of Catalonia throughout their history
emphasized their specificity, including linguistic.
8. Demographic factor. It includes a relatively high increase in the population of certain ethnic groups
(high demographic dynamics), as well as a lack of living space, overcrowded settlement, uneven distribution
of the population in multinational states.
There are a number of reasons for separatism arising from the influence of the demographic factor, for
example2:
A. as a result of numerous migrations of the population, the boundaries of the settlement of ethnic
groups and states have changed;
B. asymmetric nature of the entire ethnic system, when there is a dominant ethnic group that controls
power structures and privileged social niches (management, industrial production, etc.), which causes
discontent among minorities;
C. modernization and intellectualization of peoples leads to the fact that in prestigious activities there
is competition between titular and other ethnic groups: representatives of the titular ethnic groups begin to
claim prestigious and privileged positions, including in power;
D. Correlation of social stratification of society and division of labor with ethnic characteristics of the
population of a particular region.
Thus, the demographic factor, together with all the others, has a significant impact on the development
of separatist sentiments.
9. Sociocultural factor. It implies contradictions associated with differences in traditions, customs,
religion, as well as infringement of other values of the ethnos3.
10. Geopolitical factor. In the 21st century, in the post-confrontational, postmodern era, separatism
acquired a completely different content in comparison with the 19th and 20th centuries. In earlier times, the
disintegration of the country’s territorial integrity could be exploited by hostile external or internal antisystem forces, which made participation in separatist movements or organizations a rather risky undertaking4.
However, in the current conditions such a threat as the danger of open external interference is practically
absent. Moreover, the world community and European structures do not see sufficient grounds for any of the
current separatist formations in Europe to gain international recognition. “The international community
supports alternatives to secession in which any injustice can be corrected and prevented in the future.
Multilevel forms of government, in which power is distributed between different levels and each level of
government carries out certain functions of self-government according to the federal model, is one of these
alternatives, ”the participants in an international project to study regional conflicts in Europe believe. This
can be combined with other forms of distribution of powers between different national communities or with
guarantees of minority rights.
The factors of separatism are inextricably interconnected with each other. The interaction of factors
can "muffle" their overall effect or increase the destructive consequences. From the point of view of regional
studies, all factors of separatism are refracted and aggregated in the form of center-peripheral relations.
Many examples of separatism remain little known. Thus, Denmark has a semi-autonomous territory –
the Faroe Islands. The Danish government annually allocates subsidies from the state budget in the amount
Попов, А. (2020). Национализм исепаратгом в единой Европе. Космополис.
<http://www.politnauka.org/librars/nation/popov.php> (2020, November, 12).
2
Сакаев, В. Т. (2012). Демографический фактор в этнополитических конфликтах: методологические аспекты
анализа. PolitBook, 3 <http://cyberIeninka.ru/article/ii/demograficheskiy-taktor-v-etnopoIiticheskih-konfliktahmetodologicheskie-aspekty-analiza/> (2020, November, 12).
3
Ландабасо Ангуло, А.И., Коновалов, А.М. (2004). Терроризм и этнополитические конфликты. Москва: Огни, 1
4
Мигель, А. (1985). 40 миллионов испанцев 40 лет спустя. Москва: Прогресс, 341.
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of almost $ 170 million to finance them. It is this circumstance that serves as a deterrent for local
representatives of the separatist movement in the issue of holding a referendum on independence, although
the separatists tried to do this five years ago.
In Switzerland, there is a separatist movement – the Jura Liberation Front, which has been advocating
the declaration of the independence of the canton of Jura from the Confederation for over 30 years.
In Romanian Transylvania, the share of the Hungarian population in the total population is currently
over 45%. Note that historically, Transylvania first belonged to Austria-Hungary, in 1919-1939 – to Romania
and in 1940-1945 – to Hungary. During the socialist period, N. Ceausescu created the Union for the Revival
of Hungarian Transylvania. At the end of March 2007, the organization held territorial autonomy referendums
in three Transylvanian counties. Moreover, during the referendums, the Hungarian minority of Transylvania
spoke out for independent relations between the region and Budapest and for maximum autonomy from
Bucharest1.
It follows from the foregoing that the problems of nationalism and separatism can be aggravated by
the economic crisis, unemployment, impoverishment of the population, interethnic barriers to
communication, negative forms of national self-assertion, open nationalism, ambitions of national leaders,
territorial and other reasons.
Thus, summing up the results, we note that humanity encountered the phenomenon of separatism
already in the process of the emergence of the first state formations.
Separatism itself is interpreted as a struggle and other (institutional or extra-institutional) activity to
isolate a part of the territory in order to create an independent state or obtain a new status of autonomy.
Separatism is in conflict with the principle of territorial unity and the integrity of state borders. Therefore, it
is a source of protracted and complex interstate and interethnic conflicts.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ УКЛАДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ
ДОГОВОРІВ ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ
The article is dedicated to the theoretical and applied issues of concluding international free trade
agreements. The genesis is studied of expanding the range of issues included in free trade
agreements. Non-trade aspects that are included in international trade agreements, and their
impact on the liberalization of international trade relations are also analyzed. The author
emphasizes the inclusion of issues related to intellectual property, sustainable development,
investment, consumer rights, and environmental standards in such agreements.
The author examines the preconditions for concluding free trade agreements. The main trends
and specific features of free trade agreements at the current stage of international integration are
analyzed.
Keywords: trade policy, international free trade agreements, social protection and international
trade, environmental protection and international trade agreements, free trade zone
Постановка проблеми. Договори про вільну торгівлю є поширеним інструментом,
спрямованим на реалізацію міжнародної торгової політики. Через сповільнення універсальних
процесів економічного співробітництва, більшої актуальності набувають регіональні і двосторонні
договори про вільну торгівлю. Нині такі договори включають все ширше коло питань, від екологічних
стандартів до питань соціального захисту і трудових прав.
Метою статті є концептуальне визначення типів інтеграційних зв’язків між державами,
визначення механізму їх юридичного закріплення шляхом укладення договорів про вільну торгівлю
та еволюції їх положень у міжнародних торгових договорах нового типу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перехід до економіки нового типу і зміна світової
економічної кон’юнктури обумовлюють зміну парадигми співробітництва держав. Дослідження
цього явища не дуже популярне серед вітчизняних дослідників, на відміну від їхніх західних колег,
таких як Аггарвал Вінод, Азеведо Роберто, Баччіні Леонардо, Дур Андреас, Ельсіг Манфред. ЖанФредерік Морін, Сікіна Джінна, Кароліна Мілевіч, Джеймс Голлуей, Клер Павич, Дункан Снідаль,
Катаріна Л. Мейснер, Лаклан Маккензі, Ресс Даміан, Сарі Дора.
Виклад основного матеріалу. Нерівномірний економічний розвиток і прагнення посилити
економічні зв’язки, заодно розширивши і закріпивши за собою ринки збуту мотивували країни
до укладення двосторонніх або регіональних угод про вільну торгівлю (ЗВТ) як режиму лібералізації
торгівлі.
Стаття XXIV Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) 1994 дає визначення зони вільної
торгівлі як групи з двох чи більше митних територій, на яких мита та інші засоби регулювання
торгівлі щодо товарів, що походять з цих територій, не повинні бути вище або більш
обмежувальними, ніж відповідні мита та інші засоби регулювання торгівлі, що діяли на цих
територіях до створення зони вільної торгівлі1.
Угода про вільну торгівлю, 2019 (Кабінет Міністрів України та Уряд Держави Ізраїль). Офіційний сайт
Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376_001-19#n2> (2020, листопад, 12).
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При укладанні угоди про зону вільної торгівлі істотно знижуються митні тарифи на торгівлю
між країнами цієї зони, в той час як зберігається право кожної з них самостійно регулювати свої
відносини і митні тарифи з третіми країнами. Саме в цьому полягає відмінність ЗВТ від митних
союзів, які є більш високим ступенем економічної інтеграції та передбачають наявність єдиної
тарифної політики щодо третіх країн і єдиного митного законодавства1.
В наш час відбувається процес інтеграції світової економіки, поглиблення економічної
взаємозалежності держав. Це має призвести у підсумку до повної свободи переміщення товарів,
послуг, об΄єктів інтелектуальної власності, капіталів і робочої сили між різними державами.
Внаслідок поглиблення міжнародного територіального поділу праці та під впливом глобалізації та
регіоналізації відбувається економічна інтеграція. Найефективніше інтеграційні процеси
відбуваються на регіональному рівні. Сучасну класифікацію стадій регіональної інтеграції
запропонував в 1961 р відомий американський економіст угорського походження Бела Балаша.
На його думку, можна виділити наступні основні стадії2.
1. Зона вільної торгівлі – має на увазі скасування мит і квот у торгівлі між державами-членами.
При цьому кожен з учасників зберігає власний торговий режим щодо третіх країн.
2. Митний союз – виникає, коли учасники зони вільної торгівлі вводять загальний митний
тариф і переходять до єдиної торгової політики щодо третіх країн.
3. Загальний внутрішній ринок – означає митний союз, що забезпечує свободу руху товарів,
плюс вільний рух послуг, капіталів і осіб.
4. Економічний і валютний союз – формується на основі загального внутрішнього ринку
шляхом введення загальної економічної політики і єдиної валюти.
5. Політичний союз – передбачає додавання до економічного і валютного союзу спільної
зовнішньої та внутрішньої політики, що максимально наближає регіональне об’єднання
до конфедерації або федерації.
Представник пізнього неолібералізму, американський вчений Б. Балаша (1928-1991) розглядав
проблему інтеграції в площини, чи сприяє економічна інтеграція інтенсивнішій участі держави в
економічних справах. Велика увага приділялася еволюції інтеграції, що відбувається на основі як
економічних, так і політичних процесів.
Балаша вбачає початок інтеграції в акціях урядів, які усувають дискримінацію. Він пропонує
розрізняти інтеграцію та звичайне співробітництво і зазначає, що ця різниця є не якісною, а
кількісною. В той час як співробітництво передбачає дії, спрямовані на зменшення дискримінації.
Процес економічної інтеграції полягає в засобах, що зумовлюють пригнічення тих чи інших форм
дискримінації. Наприклад, міжнародні угоди про торгову політику стосуються галузі
співробітництва, тоді як усунення існуючих бар’єрів – інтеграції. Інтеграція розглядається
в позитивному і в негативному аспектах3.
«Негативна інтеграція» передбачає подолання перешкод на шляху вільного руху товарів,
послуг, капіталу та робочої сили, тобто сприяє створенню спільного ринку. Вона також
застосовується для дослідження змін у політиці уряду, що лібералізує діяльність ринкових сил
з метою економічної інтеграції: уряд може відмовитися від певного політичного інструменту, якщо
він несумісний із членством у спільному ринку. Загалом негативна інтеграція не містить в собі
значних протиріч, оскільки, активізуючи роль ринкових сил, вона передбачає перспективу зростання
добробуту внаслідок оптимізації розміщення ресурсів.
Але для створення спільного ринку недостатньо лише процесу негативної інтеграції. Реальна
економіка управляється за допомогою низки правил, норм та інших інструментів урядової політики,
які у сукупності створюють суттєву перешкоду міжнародній економічній інтеграції (національні
санітарні норми, преференційні державні закупівлі, промислова політика, а також національна
система оподаткування і субсидій). Необхідність гармонізувати національні політики та виробити
спільний підхід виникає тому, що в іншому випадку це підриває основи вільної та чесної конкуренції
Там само.
Aggarwal, V. K., Evenett, S. J. (2013). Debate. A Fragmenting Global Economy: A Weakened WTO, Mega FTAs,
and Murky Protectionism. Swiss Political Science Review, 19 (4), 550-557.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/spsr.12059> (2020, листопад, 12).
3
Писаренко, С. М. (ред.) (2012). Менеджмент європейської економічної інтеграції. Київ: Знання, 42;
Омельченко, А. (2019). Зона свободной торговли – улучшенный доступ к рынку. Ilyashev & Partners
<http://attorneys.ua/ru/publications/free-trade-areas-better-access-to-markets/> (2020, листопад, 12).
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в митному союзі. Це є «позитивною інтеграцією», за якої гармонізація відповідних національних
політик є необхідною для ефективного функціонування спільного ринку1.
Саме тому більшість регіональних торгових угод полягає в формі ЗВТ. І це не дивно, адже угоди
про ЗВТ регулюють доступ до стратегічно важливих ринків, тобто дозволяють інтегрувати економіки
на необхідному рівні при максимальному збереженні суверенітету цих країн, на додаток до мінімальної
кількості зусиль. До того ж країна однозначно може бути в декількох зонах вільної торгівлі2.
Після Другої світової війни багатосторонні торгові угоди в рамках Генеральної угоди про
тарифи та торгівлю (ГАТТ, 1947) сприяли формуванню угод про вільну торгівлю. Всередині ГАТТ
була побудована за принципом недискримінації, тобто будь-які поступки щодо одного члена повинні
бути розповсюджені на всіх членів ГАТТ. Відповідно до статті XXIV ГАТТ державам було дозволено
укладати угоди про вільну торгівлю, але лише в тому випадку, якщо ці угоди усували «фактично всі»
бар’єри в торгівлі та якщо угода не збільшувала торговельні бар’єри проти третіх країн. Лише кілька
країн скористалися цим звільненням за перші чотири десятиліття ГАТТ, Європейське економічне
співтовариство стало першим прикладом. У 1979 році договірні сторони ГАТТ домовились про так
звану «уможливлювальну умову», яка дозволила менш розвиненим країнам надавати одна одній
преференції, які не відповідають критеріям, визначеним у статті XXIV. Під цим прикриттям країни
Латинської Америки обмінялися преференціями в рамках Асоціації інтеграції Латинської Америки та
країн Південно-Східної Азії в контексті Угоди про вільну торгівлю Південної Азії.
Хоча спочатку азійські країни не активно брали участь у цій новій хвилі укладення угод про
вільну торгівлю, ця ситуація докорінно змінилася протягом 2000 року. В даний час більшість таких
угод стосуються країн Азії і охоплюють різні сектори від фармацевтичної до виробництва
автомобілів.
Наприклад, у автомобільній індустрії країнами АСЕАН було створено Робочу групу
з автомобільних виробів (APWG). Основні цілі Робочої групи – посилити співпрацю між країнамичленами задля забезпечення безпеки, якості та охорони навколишнього середовища автомобільної
продукції АСЕАН; створити єдиний ринок та зменшити TBT в автомобільній продукції шляхом
гармонізації технічних вимог щодо безпеки, якості та охорони навколишнього середовища для
автомобільної продукції; розробити галузеві правила для визнання результатів оцінки відповідності;
визначити потреби в інфраструктурі; та зміцнити спроможність випробувальних установ3.
Світові тенденції свідчать, що кількість угод про ЗВТ з кожним роком буде тільки
збільшуватися, і статистика СОТ є тому підтвердженням, зокрема, за даними СОТ в 1993 році діяло
37 подібних угод, а на кінець 2018 року була 467 діючих угод про ЗВТ.
У п’ятірку членів СОТ, що мають найбільшу кількість угод про ЗВТ, входить ЄС, Європейська
асоціація вільної торгівлі, Чилі, Сінгапур і Туреччина.
Якщо раніше найчастіше укладали двосторонні угоди про вільну торгівлю, то останнім часом
укладають багатосторонні угоди. Угоди про ЗВТ все ще називають «регіональним», хоча часто
не існує прив’язки до якогось конкретного регіону і таку назву використовується тільки для
протиставлення угодами СОТ.
Істотно змінився зміст регіональних торгових угод. Крім зниження тарифів і скасування
нетарифних бар’єрів між митними територіями, що об’єдналися в зону вільної торгівлі, угоди регулюють
питання інтелектуальної власності, сталого розвитку, інвестицій, прав споживачів, екологічних
стандартів. Таким чином, регіональні торгові угоди йдуть далі, ніж норми ГАТТ, і тим самим поступово
зміщують акценти з багатосторонньої торговельної системи СОТ в регіональні правила4.
На універсальному рівні регулювання міжнародної торгівлі СОТ досягла успіху у тарифному
регулюванні торгівлі товарами, а також щодо окремих аспектів нетарифного регулювання, зокрема
заборони кількісних обмежень. Певною мірою урегульовані питання сільського господарства, хоча
дискусія щодо них, зокрема щодо державних субсидій, лишається дуже гострою, насамперед між
такими великими гравцями, як ЄС і США. У СОТ створено дуже дієвий механізм захисту прав
інтелектуальної власності при здійсненні міжнародних торгових операцій і зроблено перші кроки
до лібералізації торгівлі послугами. Але низка питань, зокрема щодо робочої сили, зокрема захисту
Там само.
Там само.
3
Balassa, B. (1961). The theory of economic integration. Homewood: Richard D. Irwin, 1-2
4
Угода про вільну торгівлю, 2019 (Кабінет Міністрів України та Уряд Держави Ізраїль). Офіційний сайт
Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376_001-19#n2> (2020, листопад, 12).
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трудових прав, а також прав людини загалом, захисту довкілля лишилися поза увагою системи
Світової організації торгівлі1.
Основна причина такого кількісного і якісного зростання регіональних торгових угод полягає
в тому, що з кожним роком все складніше досягти консенсусу при ухваленні рішення великою
кількістю членів СОТ. У той час як в двосторонньому порядку набагато простіше і швидше знайти
взаєморозуміння щодо нових правил, яких ще немає в СОТ, і домовитися про лібералізацію торгівлі
та політичні поступки, пов’язаних з такими домовленостями.
Згідно з правилами СОТ митні союзи і ЗВТ є винятками із загального правила СОТ, оскільки
надають певні пільги і преференції для обмеженого кола учасників, що не відповідає базовому
принципу найбільшого сприяння. Контроль за дотриманням цього винятку покладено на спеціальний
Комітет, до якого входять всі члени СОТ. В ході засідання Комітету неодноразово висловлювалися
занепокоєння про порушення регіональними торговельними угодами норм СОТ. Згодом функції
Комітету звелися лише до отримання нотифікацій про укладення угод і ведення статистики. Органом
врегулювання суперечок також не було прийнято рішення про порушення регіональними
торговельними угодами норм СОТ2.
Наявність недостатнього механізму контролю за виконанням статті XXIV ГАТТ 1994.
призвело до широкомасштабного укладення регіональних торгових угод, які витісняють вплив СОТ
в міжнародній торгівлі3.
Як показала практика, для ефективних торгових відносин важливо забезпечити паритет,
рівність умов для країн-контрагентів у торгових відносинах. Йдеться не лише про безпосередні
правила торгівлі, а і про такі фактори, які не пов’язані з торгівлею безпосередньо, але впливають
на кінцеву конкурентоздатність товарів і послуг. Це зокрема оплата праці, забезпечення певних
екологічних стандартів виробництва, корупція, права людини і демократія.
Намагання пов’язати неторгові питання з торговими переговорами не нові. Наприклад, США
прагнули використовувати торгівлю для досягнення важливих цілей у галузі безпеки епоха після
Другої світової війни. Це допомогло Японії забезпечити вступ до ГАТТ, щоб допомогти їй
протистояти Китаю. А в 1951 р. підтримали створення Європейського співтовариства вугілля та сталі
(ECSC), незважаючи на невідповідність статті 24 ГАТТ (яка закликає до лібералізації
на багатопродуктовій основі, а не лише для кількох продуктів).
Хоча активні зв’язки між торгівлею та робочою силою є відносно недавніми, можна навести
приклади у США Закону Мак Кінлі 1890 року та Тарифного закону 1930 року, що обмежували імпорт
товарів, зроблених в’язнями. Правила ГАТТ також дозволяють країнам блокувати імпорт, вироблений
примусовою працею. Питання стандартів умов праці серйозно почали обговорюватися при укладенні
НАФТА, адже американські і канадські компанії могли перевести виробництва до Мексики, де була
значно дешевша робоча сила через значно нижчі вимоги місцевого трудового законодавства4.
NAFTA також активізувала зусилля для зв’язку торгівлі та навколишнього середовища. Групи
впливу, наприклад, неурядова громадська організація "Друзі Землі" в США та велика коаліція груп
інтересів з усіх трьох країн НАФТА підштовхнули президента Буша до виступу «Турбота про
довкілля». Варто зазначити, що саме неурядові міжнародні організації, які прагнули пов’язати
торгівлю з робочою силою, довкіллям та людьми права стали явищем у всьому світі.
Першими у договори про вільну торгівлю почали включати такі неторгові питання, як безпека,
екологічні та соціальні проблеми та економічні чинники.
Наприклад, в рамках традиційної категорії безпеки важливою була підтримка союзників або
пошук нових у переговорах про ЗВТ між США та Ізраїлем. Адміністрація Буша після 11 вересня
2001 року сприяла країнам, які підтримали її антитерористичні ініціативи. Такі міркування, як
протидія зростаючим державам, таким як Китай, також використовувалися при укладенні угод про
вільну торгівлю з Сінгапуром, Чилі, Австралією та Кореєю5.
1
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Угода про вільну торгівлю, 2019 (Кабінет Міністрів України та Уряд Держави Ізраїль). Офіційний сайт
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Нова Угода про вільну торгівлю між США, Мексикою і Канадою (USMCA), яка прийнята
2019 року на зміну НАФТА, містить Главу 23, яка визначає зобов’язання сторін у галузі трудових
відносин. Держави зобов’язуються щоб їхні національні законодавства відповідали Декларації МОП
про права на виробництві. Зокрема, держави зобовязані забезпечити:
(a) свобода асоціацій та ефективне визнання права представництва працівників у колективних
переговорах;
(b) усунення всіх форм примусової чи обовязкової праці;
(c) ефективне скасування дитячої праці та заборона на найгірші форми дитячої праці; і
(г) усунення дискримінації щодо працевлаштування та права на професію1.
Кожна Сторона приймає та підтримує національне законодавство і практику регулювання
прийнятних умов праці щодо мінімальної заробітної плати, робочого часу та охорона праці.
Сторони визнають метою усунення всіх форм примусової чи примусової праці, включаючи
примусові чи примусові дитячі праці. Відповідно, кожна Сторона забороняє ввезення товарів на свою
територію з інших джерел, виготовлених повністю або частково з залученням примусової або
обов’язкової праці, включаючи примусову або дитячу працю.
Товари, вироблені примусовою працею, та їх переміщення повинні бути спеціальним чином
ідентифіковані.
Сторони визнають, що робітники та організації праці повинні мати можливість виконувати
роботу в умовах, вільних від насильства, погроз та залякування. А уряди повинні ефективно
вирішувати випадки насильства, погроз та залякування працівників.
Схожі положення містяться і в Угоді про вільну торгівлю між Канадою і Україною. Так,
сторони підтверджують свої обов’язки членів Міжнародної організації праці (МОП) та свої
зобов’язання згідно з Декларацією МОП з основних принципів та прав у сфері праці та механізму її
реалізації 1998 року, прийнятою на 86-му засіданні Міжнародної конференції з питань праці
(Декларація МОП від 1998 року), а також Декларацією МОП про соціальну справедливість у цілях
справедливої глобалізації 2008 року, прийнятою на 97-му засіданні Міжнародної конференції
з питань праці (Декларація МОП від 2008 року)2.
Кожна Сторона забезпечує втілення та надання захисту через своє трудове законодавство і
практику для наступних визнаних на міжнародному рівні трудових принципів і прав, зокрема, маючи
на увазі свої зобов’язання як членів МОП згідно з Декларацією МОП 1998 року:
(a) свобода асоціації та реальне визнання права на ведення колективних переговорів;
(b) скасування усіх форм примусової чи обов’язкової праці;
(c) реальна заборона дитячої праці та, для цілей цієї Глави, заборона найгірших форм дитячої
праці;
(d) недопущення дискримінації в галузі праці і занять;
(e) прийнятні мінімальні стандарти працевлаштування, такі як мінімальна заробітна плата та
оплата понаднормової роботи осіб, що працюють за наймом, включаючи ті, що не регулюються
колективними договорами;
(f) профілактика професійних травм і захворювань і компенсація у випадку таких травм або
захворювань; та
(g) відсутність дискримінації щодо умов праці робітників-мігрантів3.
На нашу думку, особливу увагу слід звернути увагу на Статтю 13.4: «Неухилення»4
у контексті реформи трудового законодавства України. Вона зазначає, що кожна сторона, як спосіб
заохочення торгівлі чи інвестицій, не ухиляється або інакше не обмежує частково і не пропонує
ухилитися чи частково обмежити своє трудове законодавство у спосіб, який послаблює чи зменшує
додержання міжнародно-визнаних принципів праці.
Що стосується екологічних та соціальних питань, США та інші, такі як Канада, ЄС, Японія та
Нова Зеландія все частіше прагнуть включити такі проблеми у ЗВТ.

Там само.
Угода про вільну торгівлю, 2016 (Кабінет Міністрів України та Уряд Держави Канада). Офіційний сайт
Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/124_052-16> (2020, листопад, 12).
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Наприклад, у вищезгаданих угодах про вільну торгівлю USMCA, між Україною та Канадою1,
а також в Угоді між урядами України та Ізраїлю2 містяться схожі положення у галузі захисту
навколишнього природного середовища. Кожна Сторона має суверенні права на збереження та захист
свого навколишнього середовища та стале управління своїми природними ресурсами. Вони
підтверджують свої зобов’язання щодо охорони навколишнього середовища, передбачені
національним законодавством кожної з них, а також свої міжнародні зобов’язання згідно
багатосторонніх угод із охорони навколишнього середовища, учасницями яких вони є. Сторони також
визнають взаємозв’язок між торговою та екологічною політикою і необхідність діяти у спосіб, який
забезпечує збереження та захист навколишнього середовища.
Визнаючи право кожної Сторони на визначення власних екологічних пріоритетів,
встановлення власних рівнів захисту навколишнього середовища та прийняття чи внесення змін
до своїх законів та політик, які стосуються захисту навколишнього середовища, кожна Сторона
прагне забезпечити, щоб ці закони і політики передбачали та сприяли високому рівню захисту
навколишнього середовища, та прагне продовжувати вдосконалювати їх та підвищувати передбачені
ними рівні захисту.
Кожна Сторона визнає невідповідним стимулювання торгівлі або інвестицій шляхом
послаблення або зниження рівнів захисту, передбачених національним законодавством про охорону
навколишнього середовища. Відповідно, жодна Сторона не повинна відмовлятися або іншим чином
відступати чи пропонувати відмовитися або іншим чином відступити від свого законодавства про
охорону навколишнього середовища у спосіб, який послаблює чи зменшує захист, передбачений цим
законодавством, в цілях стимулювання торгівлі чи інвестицій.
Кожна Сторона зобов’язана мати та застосовувати відповідні процедури для оцінки
можливості завдання запропонованими проектами шкоди навколишньому середовищу з метою
недопущення чи мінімізації такого шкідливого впливу.
Кожна Сторона повинна забезпечити, щоб процедури, використовувані нею для оцінки впливу
на навколишнє середовище, передбачали розкриття громадськості інформації про запропоновані
проекти, які є об’єктом такої оцінки, та в рамках свого законодавства повинна дозволяти участь
громадськості в таких процедурах.
Новелою угод про вільну торгівлю останнього десятиліття стали положення про протидію
корупції. Так, сторони угоди про вільну торгівлю між Україною і Канадою3 підтверджують свою
рішучість у попередженні та протидії хабарництву та корупції у міжнародній торгівлі та щодо
інвестицій.
З метою протидії та боротьби з хабарництвом та корупцією у міжнародній торгівлі та щодо
інвестицій кожна Сторона ухвалює нові або продовжує застосовувати існуючі законодавчі або інші
заходи, необхідні для визначення того, чи є кримінальним злочином:
(a) обіцянка, пропозиція або надання державному службовцю, прямо або опосередковано,
будь-якої неправомірної вигоди для службовця особисто або іншої особи або установи з метою
здійснення цим службовцем або утримання ним від здійснення певних дій при виконанні своїх
посадових обов’язків;
(b) вимагання або одержання державним службовцем, прямо або опосередковано,
неправомірної вигоди для службовця особисто або іншої особи або установи з метою здійснення цим
службовцем або утримання ним від здійснення певних дій при виконанні своїх посадових обов’язків;
(c) обіцянка, пропозиція або надання іноземному державному службовцю або посадовій
особі громадської міжнародної організації, прямо або опосередковано, неправомірної вигоди для
службовця особисто або іншої особи або установи з метою здійснення цим службовцем або
утримання ним від здійснення певних дій при виконанні своїх посадових обов’язків для того, щоб
особа, яка надає таку обіцянку або пропозицію, отримала або зберегла за собою бізнес або іншу
неправомірну вигоду у здійсненні міжнародної комерційної діяльності;
(d) пособництво, підбурювання або змова щодо здійснення будь-якого з порушень,
зазначених у підпунктах (a) – (c).
Там само.
Угода про вільну торгівлю, 2019 (Кабінет Міністрів України та Уряд Держави Ізраїль). Офіційний сайт
Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376_001-19#n2> (2020, листопад, 12).
3
Угода про вільну торгівлю, 2016 (Кабінет Міністрів України та Уряд Держави Канада). Офіційний сайт
Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/124_052-16> (2020, листопад, 12).
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Кожна Сторона застосовує такі необхідні заходи, які відповідають її правовим принципам для
встановлення відповідальності підприємств за участь у здійсненні порушень, зазначених у пункті 1.
Зокрема, кожна Сторона забезпечує, щоб до підприємств, які притягуються до відповідальності
за здійснення порушень, зазначених у цій Частині, застосовувались ефективні, співставні із скоєним
порушенням та такі, що мають стримуючий вплив, санкції за дії кримінального та некримінального
характеру, включаючи грошові штрафи1.
Висновки. Договори про вільну торгівлю є ефективним інструментом для інтенсифікації
міжнародних торгових зав’язків. Їх особливістю є не лише лібералізація міжнародних торгових
відносин між країнами, а й розширення кола регулювання порівняно з універсальними торговими
договорами системи СОТ. Невід’ємними частинами таких угод стали питання захисту трудових прав,
навколишнього середовища, а останнім часом ще додалися питання боротьби з корупцією.
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SUBSTANTIVE LAW APPLICATION
IN INTERNATIONAL COMMERCIAL
ARBITRATION DISPUTES: AMIABLE
COMPOSITEUR AND EX AEQUO ET BONO
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ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ПРАВА
У МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ АРБІТРАЖНИХ
СПОРАХ: AMIABLE COMPOSITEUR
ТА EX AEQUO ET BONO
Many international legal acts and the vast majority of international commercial arbitration rules
provide dispute settlements by means of amiable compositeur or ex aequo et bono. Despite the
ubiquity of the application of these two concepts, they do not have a single definition that would
establish clear boundaries of form and content. Instead, their essence is heterogeneous and
contains the imprint of each legal environment that applies it. In some jurisdictions amiable
compositeur and ex aequo et bono are synonyms, in others they are different phenomena,
therefore, it is difficult to understand all nuances of their legal texture. This article seeks to reveal
the mechanism of dispute resolution in international commercial arbitration courts through
amiable compositeur and ex aequo et bono, and peculiarities of their miscellaneous relief in
various jurisdictions and on the international level.
Keywords: equity, amiable compositeur, ex aequo et bono, commercial arbitration, choice of
law, substantive law
Звертаючись до суду, ми, тим самим, апелюємо до справедливості. У науковій літературі дуже
часто цитується формула з римського права: “Коли відсутній чіткий правовий припис, бажано справу
вирішувати по справедливості”1. І ми неминуче наштовхуємося на два запитання, що випливають
з такого твердження. По-перше, що робити у випадку коли існує чіткий правовий припис, проте, його
застосування призводить до несправедливого рішення? І, по-друге, як виглядає правовий механізм
врегулювання справи по справедливості ? Міжнародний комерційний арбітраж сформував чітке та
ефективне рішення обох проблем, його назва – amiable compositeur (дружній посередник/автор
дружнього компромісу) або ex aequo et bono (по доброті і справедливості).
Дані концепції зародилися та мають місце бути саме через те, що закони, як правило, мають
загальне застосування і не враховують практично усі можливі аспекти випадку який вони
регулюють. Через що, уряди часто виносять розпорядження, постанови, додатки, що дозволяє їм
більш вдало вирішувати нюанси юридичних проблеми. Проте, навіть їх може бути недостатньо для
вирішення певних індивідуальних обставин. Через це, суди повинні приймати рішення які б
довершували чи доповнювали правові норми в залежності від кожної окремої життєвої ситуації.
В той же час, судді повинні застосовувати прийнятий існуючий закон, а не змінювати його чи
нехтувати ним. Кожен закон вважається справедливим і справедливий його вплив на тих
хто підлягає йому. Однак, досвід показує, що суворе застосування законодавства може
GUMER (2020). Дигесты Юстиниана <https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/digest/index.php>.
(2020, листопад, 10).
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призвести до результатів які не є справедливими, що виражається в латинській фразі summum jus,
summa injuria1.
Сама природа процесу прийняття рішень як “дружнього посередника” чи “по доброті і
справедливості” змушує нас знаходити відповідь на питання, що саме дозволено арбітру у межах
таких концепцій, а що ні ?. Чи потрібно обирати матеріальне право до суті спору якщо спір
вирішується по справедливості ? яке право це буде ? яким методом воно буде обиратися ? Чи є
ідентичними концепції ex aequo et bono та amiable compositeur чи все ж таки вони відрізняються?
Amiable compositeur має корені, що сягають другої половини 17 століття. Концепція
еволюціонувала з amiacablis compositor, що було частиною канонічного права і охоплювало ситуації,
коли арбітри приймали рішення скоріше як мирові посередники чи медіатори ніж авторитетні судді і
не були зв’язані нормами ні матеріального ні процесуального права2.
Поняття amiable compositeur є породженням французького правового мислення і вперше було
закріплене у Кодексі Наполена 1804 року3, а також, воно міститься у ст. 1478 цивільно
процесуального кодексу Франції (Далі – ЦПК)4.
Національні правові системи, такі як, наприклад, Франція, Квебек приймають рішення тільки як
amiable compositeur. Так, відповідно до ст. 58 французького указу № 2019-133 від 11 грудня 2019 року
про реформування цивільного процесу, який спростив порядок подання провадження в судах зазначено,
що сторони, якщо вони цього не зробили раніше з моменту народження спору, можуть у спільній заяві
передати повноваження судді вирішувати спір як amiable compositeur5. Схоже положення міститься і
у ст. 1512 французького ЦПК: “Арбітражний трибунал ухвалює рішення як amiable compositeur, якщо
сторони уповноважили його це зробити”6. І також, ЦПК Квебеку ст. 944.10: “Арбітри вирішують спір
згідно з нормами права які вони вважають відповідними і де це доречно визначають розмір збитків.
Вони не можуть діяти як amiable compositeur за винятком попереднього узгодження сторін”7.
З однієї сторони може здатися, що це стосується лише внутрішнього арбітражу і ситуація
відрізняється у Франції і Квебеку у контексті міжнародного комерційного арбітражу, через те, що
вище вказані юрисдикції використовують арбітражні правила міжнародної торгової палати (Далі –
МТП), а це, в свою чергу, означає можливість застосування на вибір amiable compositeur або ex aequo
et bono. Так от у п. 3 ст. 21 регламенту МТП вказано: “склад арбітражного трибуналу бере на себе
повноваження amiable compositeurs чи вирішує спір ex aequo et bono тільки якщо сторони погодилися
надати йому такі повноваження”8. Проте, суть у тому, що у використанні тільки лише amiable
Delvolvé, J.-L., Rouche, J., Pointon, G.H. (2009). French Arbitration Law and Practice: A Dynamic Civil Law
Approach to International Arbitration. Kluwer Law International B.V., 148
<https://books.google.co.il/books?id=AG81dh15WdkC&pg=PA150&lpg=PA150&dq=the+french+term+amiable+
compositeur&source=bl&ots=bSWNwgmjXd&sig=ACfU3U187BGTM1FQS2GVU3pc7S29An-q6w&hl=ru&sa=
X&ved=2ahUKEwii4O_GwJfpAhUdSxUIHZTvBegQ6AEwCXoECAoQAQ#v=onepage&q=the%20french%20term%
20amiable%20compositeur&f=false>. (2020, листопад, 10).
2
Bělohlávek, A. J. (2013). Application of Law in Arbitration, Ex Aequo et Bono and Amiable Compositeur. Czech
(& Central European) Yearbook of Arbitration, 32. <https://www.researchgate.net/publication/256051461_Application_
of_Law_in_Arbitration_Ex_Aequo_et_Bono_and_Amiable_Compositeur>. (2020, листопад, 10).
3
Jemielniak, J. (2016). Legal Interpretation in International Commercial Arbitration. Routledge, 175.
<https://books.google.co.il/books?id=n34HDAAAQBAJ&pg=PA180&lpg=PA180&dq=amiable+composition+is+
stipulated+in+France,+as+a+rule,+not+in+order+to+allow,+and+still+less+to+encourage,+arbitrators+to+disregard+
rules+of+law,&source=bl&ots=dP0rd4AFkZ&sig=ACfU3U2ZI9QTYWkYDoyDTNpWKpausnKxMA&hl=ru&sa=
X&ved=2ahUKEwiuoJ6K4MfrAhVioVwKHR3DDvsQ6AEwCXoECAoQAQ#v=onepage&q=amiable%20composition%
20is%20stipulated%20in%20France%2C%20as%20a%20rule%2C%20not%20in%20order%20to%20allow%2C%20and%
20still%20less%20to%20encourage%2C%20arbitrators%20to%20disregard%20rules%20of%20law%2C&f=false>.
(2020, листопад, 10).
4
Legifrance (2011). Code de procédure civile, Article 1478.
<https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000023450765/2011-05-01/>. (2020, листопад, 10).
5
Legifrance (2019). Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039480084/>. (2020, листопад, 10).
6
Iaiparis (2011). French code of civil procedure. <https://www.iaiparis.com/pdf/FRENCH_LAW_
ON_INTERNATIONAL_ARBITRATION.pdf>. (2020, листопад, 10).
7
Mcgill (2011). Code of Civil Procedure of Quebec.
<https://www.mcgill.ca/arbitration/files/arbitration/Codedeprocedurecivile-en.pdf>. (2020, листопад, 10).
8
Iccwbo (2017). International chamber of commerce Arbitration rules <https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/
arbitration/rules-of-arbitration/>. (2020, листопад, 10).
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compositeur, або на вибір, amiable compositeur чи ex aequo et bono не має різниці, адже у французькій
доктрині ці терміни є синонімами.
Арбітражний трибунал, що наділений функцією amiable compositeur зобов’язаний пояснити
причини справедливості на яких засновується його рішення. У цьому випадку сторони звільняють
арбітрів від покладеного на них зобов’язання приймати рішення застосовуючи норми закону, що
означає дозволити їм шляхом справедливості шукати найбільш адекватне рішення. Якщо вони
виправдовують свій вирок застосуванням верховенства права, вони повинні уточнити як це відповідає
справедливості. В іншому випадку апеляційний суд буде скасовувати такі рішення.
Цей механізм встановлений у п. 3 ст. 1502 ЦПК Франції: “арбітражне рішення може бути
скасоване, якщо арбітр ухвалив його не виконуючи покладену на нього місію1 і чітко
продемонстрований Касаційним судом Франції у контексті внутрішньої ухвали у справі № 11-11084,
2012 року: “Як випливає з положень статей 1474 та 1484 ЦПК арбітражний суд на який сторони
поклали завдання прийняти рішення amiable compositeur у своєму вироку повинен підкреслити, що
він врахував справедливість”. Касаційний суд також вказав: “Апеляційний суд виносячи рішення про
те, що арбітражний трибунал, який виступає в ролі amiable compositeur має право, а не обв’язок
судити за справедливістю порушив старі статті 1474 і 1484 ЦПК”. А тому, Касаційний суд скасував
арбітражне рішення, через те, що воно було ухвалене без посилання на справедливість, а лише
на норми закону. І це в свою чергу означає, що арбітр не дотримався змісту покладеної на нього місії
“дружнього посередника”2.
Аналогічно, справа № 00-12880, 2001 року між Societe grenobloise d`investissement (SGI)
v Societe Eurovia. Арбітр вважався таким, що не врахував своїх повноважень діючи як amiable
compositeur. Він просто помножив кількість днів затримки компанії на найвищу щоденну пеню,
встановлену відповідною угодою, без будь-яких посилань на справедливі міркування, що призвели
до такого результату найвищої кари. Тому, і апеляційний і касаційний суди визнали, що арбітр
знехтував своєю місією amiable compositeur3.
Як бачимо, якщо арбітр у французькій системі права діє як amiable compositeur, то він
зобов’язаний пояснювати та обґрунтовувати яким саме чином ці положення матеріального права
співвідносяться зі справедливістю, і тому тягнуть за собою винесення справедливого судового
рішення. Невиконання такої обґрунтованості (відповідності застосовуваного права критеріям
справедливості) буде санкціюватися скасуванням ухваленого арбітражного рішення.
Проте, на разі, Касаційний суд Франції дещо модифікував відтінки даної концепції надавши їй
нового додаткового смислового нюансу. У справі № 06-16835, 2007 року суд вказав, що арбітр
прийняв судове рішення по справедливості і, таким чином, виконав свою місію дружнього
посередника, адже він обрав рішення котре юридично не вимагалося4. Тому, відтепер, потрібно
зауважити, що формальне упущення посилань на справедливість не означає, що арбітр не дотримався
своєї місії5.
Інакше кажучи, Касаційний суд дав зрозуміти, що умовивід про виконання арбітрами їхньої
місії amiable compositeur може випливати, також, і з факту, що арбітражне рішення відрізнялося від
юридично необхідного. Вирішити справу як amiable compositeur означає винести рішення по
справедливості. Але, ядром цієї концепції завжди буде наявність матеріального права.
Рене Девід висловив думку, що Amiable compositeur передбачається у Франції, як правило
не для того, щоб дозволити і тим більше заохотити арбітрів нехтувати нормами закону, але, по суті,
для того, щоб їхнє рішення було остаточним та щоб оскарження таких рішень було не можливим”6.
1

French Code (1981). French Code of Civil Procedure
<http://ipz.free.fr/SSIAP/Les%20Codes%20Français/CodeProcedurecivile.pdf>. (2020, листопад, 10).
2
Juricaf (2012). France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 11-11084.
<https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20120201-1111084>. (2020, листопад, 10).
3
Legifrance (2001). Award Cour de cassation, 18 octobre, № 00-12880.
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007425948>. (2020, листопад, 10).
4
Juricaf (2007). France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2007, 06-16835
<https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20071128-0616835>. (2020, листопад, 10).
5
Par Squire Patton Boggs (2008). L’équité: question de fond ou de forme? La Revue.
<https://larevue.squirepattonboggs.com/l-equite-question-de-fond-ou-de-forme_a177.htm>. (2020, листопад, 10).
6
René, D. (1946). Frustration of Contract in French Law. Journal of Comparative Legislation and International Law,
28, 3/4, 14. <https://www.jstor.org/stable/754645?seq=1>. (2020, листопад, 10).
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На сучасному етапі професор Паризького університету Чарльз Джарросон наступним чином
охарактеризував це юридичне явище: “Amiable compositeur – це особлива влада, яку сторони можуть
надати арбітру. Ця влада не полягає у відмові від закону, не звільняє арбітра від юридичної
аргументації, проте, дозволяє арбітру виправити рішення до якого він приходить в результаті
юридичної аргументації, якщо таке рішення, на його думку, є несправедливим. Саме тому, amiable
compositeur є коригувальним. Це слово найбільш точно ілюструє специфіку amiable compositeur”1.
Арбітражний суд, що наділений владою amiable compositeur може, утримуватися від суворого
застосування норм закону або послаблювати їх дію чи навіть ігнорувати їх, шукаючи найбільш
справедливе рішення для врегулювання спору. Проте, виникає ще одне запитання чи може
арбітражний трибунал, що діє в рамках amiable compositeur вчиняти аналогічним чином
з положеннями договору?
Французька практика свідчить, що amiable compositeur має право не застосовувати умови
договору у суворому порядку. Доказом цього є рішення Апеляційного суду Парижу. Суд у справі CN
France v Societe Minhal France 1996 року, проаналізував взаємодію між договором та amiable
compositeur і прийшов до висновку про наступне: “Застереження, що дає арбітру повноваження діяти
як amiable compositeur – це домовленість сторін відмовитися від переваг верховенства закону та його
наслідків, так, що сторони втрачають будь-яке право вимагати його суворого застосування і, в той же
час, арбітр наділений відповідним правом змінювати або послаблювати наслідки договірних
положень за умови, якщо цього вимагає справедливість або належним чином встановлений спільний
інтерес сторін”2.
Тому, можемо підсумувати, на нашу думку, структура amiable composition є двоскладовою.
Перша складова – це наявність матеріального права для вирішення справи по суті. Друга складова
може бути однією із трьох наступних елементів на вибір арбітра – це: 1) коригування наслідків
застосування матеріального права та умов договору; 2) відступ від рішення, що юридично
вимагається; 3) аргументоване пояснення арбітром відповідності застосовуваного права критеріям
справедливості. Двоскладова побудова, також, має кільце обрамлення та означає поетапність. На
першому етапі завжди обирається матеріальне право, а на другому відбувається його (матеріального
права) коригування і можлива (але не обов’язкова), якщо цього вимагає поняття справедливості або
належним чином встановлений спільний інтерес сторін, модифікація умов договору. А обрамленням
такої фактури є спільний інтерес сторін, дотримання обов’язкових норм права (mandatory rules) і
правил міжнародного публічного порядку, яким повинен слідувати арбітр. Втілити у життя таку
структуру і є місією арбітра, що діє як amiable composition у Франції.
Що ж стосується матеріального права та методу його вибору у французькій юрисдикції, то
відповідно до п. 1 ст. 21 регламенту МТП, арбітражний трибунал повинен застосовувати норми права
які він визначить доречними3. Досить часто арбітри обирають lex mercatoria. Справа № 3540, 1980
року між французьким підприємством (позивач) та Югославським підрядником (відповідач). Сторони
Jarrosson, Ch. (2016). L’ARBITRAGE INTERNE Le contrôle de la sentence.
<https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_information_cour_cassation_27/hors_serie_2074/arbitrage_
interne_contr_sentence_9235.html>. (2020, листопад, 10).
2
Giraud, P. (2017). Le devoir de l’arbitre de se conformer à sa mission. Group Larcier, para 190.
<https://books.google.co.il/books?id=XTScDgAAQBAJ&pg=PT80&lpg=PT80&dq=la+clause+d’amiable+composition+es
t+une+renonciation+conventionnelle+aux+effets+et+au+b%C3%A9n%C3%A9fice+de+la+r%C3%A8gle+de+droit,+
les+parties+perdant+la+pr%C3%A9rogative+d’en+exiger+la+stricte+application+et+les+arbitres+recevant+corr%C3%
A9lativement+le+pouvoir+de+modifier+ou+de+mod%C3%A9rer+les+cons%C3%A9quences+des+stipulations+
contractuelles+d%C3%A8s+lors+que+l’%C3%A9quit%C3%A9+ou+l’int%C3%A9r%C3%Aat+commun+bien+
compris+des+parties+l’exige&source=bl&ots=UTQhdZLz_O&sig=ACfU3U1Y56nwpgDLbg2ArIyKYE0DFZZ1nw
&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjQ7MXYmOPpAhXPwKQKHV3PAYcQ6AEwAnoECAkQAQ#v=onepage&q=la%
20clause%20d’amiable%20composition%20est%20une%20renonciation%20conventionnelle%20aux%20effets%20et%
20au%20b%C3%A9n%C3%A9fice%20de%20la%20r%C3%A8gle%20de%20droit%2C%20les%20parties%20perdant%
20la%20pr%C3%A9rogative%20d’en%20exiger%20la%20stricte%20application%20et%20les%20arbitres%20recevant%
20corr%C3%A9lativement%20le%20pouvoir%20de%20modifier%20ou%20de%20mod%C3%A9rer%20les%20cons%
C3%A9quences%20des%20stipulations%20contractuelles%20d%C3%A8s%20lors%20que%20l’%C3%A9quit%C3
%A9%20ou%20l’int%C3%A9r%C3%Aat%20commun%20bien%20compris%20des%20parties%20l’exige&f=false>
. (2020, листопад, 10).
3
ICC (2017). Arbitration Rules <https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/#article_21>.
(2020, листопад, 10).
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призначили арбітражний трибунал діяти як amiable compositeur, але не дійшли згоди стосовно
застосованого матеріального права до суті спору. Арбітри вказали, що сторони надавши
повноваження їм діяти як amiable compositeur, тим самим надали їм дискреційної влади для обрання
застосовуваного права до суті спору. Використовуючи метод прямого вибору voie directe арбітри
обрали lex mercatoria, як право до суті спору1. Отже матеріальне право може бути будь яким, але
найчастіше обирається lex mercatoria використовуючи метод прямого вибору.
На відміну від Франції, де amiable compositeur та ex aequo et bono є синонімами, існують
інші правові системи, які демонструють функціональні відмінності між amiable compositeur
та ex aequo et bono.
Відтак, у Швейцарії, стосовно закону, що регулює суть спору п. 1 ст. 187 Private International law
Act (PILA) передбачає, що арбітражний суд повинен вирішувати справу відповідно до норм обраних
сторонами, або, за відсутності вибору, відповідно до правил закону з яким справа має найтісніший
зв’язок2. П. 2 ст. 187 PILA додає, що сторони можуть уповноважити арбітрів приймати рішення“en
équité”, на відміну від рішення відповідно до норм права зазначених у п. 1 ст 187. П. 2 ст. 187 PILA
загалом перекладається таким чином: “сторони можуть уповноважити арбітражний суд приймати
рішення ex aequo et bono”. Поняття équité (або ex aequo et bono), що використовується у п. 2 ст. 187 PILA
бере свій початок з п. 3 ст. 31 Concordat intercantonal sur l’arbitrage (міжкантональний конкордат з питань
арбітражу. Це швейцарський статут, який регулював міжнародний та внутрішній арбітраж до набрання
чинності PILA і на сьогодні Конкордат керує виключно внутрішнім арбітражем) і згідно з яким
швейцарські суди визнали, що арбітраж “équité” принципово відрізняється від арбітражного розгляду:
“Приймаючи рішення ex aequo et bono, арбітри дотримуються концепції справедливості, яка
не надихається чинними нормами права і яка може навіть суперечити цим нормам. По суті, загалом
вважається, що арбітр, який приймає рішення ex aequo et bono, отримує мандат виносити його на основі
виключно справедливості, без урахування правових норм. Замість того, щоб застосовувати загальні та
абстрактні правила, він повинен дотримуватися обставин конкретної справи”3.
Сторони можуть дозволити (і, таким чином, зобов’язати) арбітражний суд прийняти рішення ex
aequo et bono. Цей дозвіл може бути явним або навіть неявним, за умови, що він однозначно випливає
з обставин (що рідко). Винесення рішення ex aequo et bono означає, що арбітражний суд може базувати
свій вирок по суті на власному сприйнятті справедливості не будучи пов’язаним із (навіть
обов’язковим) законом. Проте, арбітражний трибунал все-таки повинен винести аргументовану ухвалу.
Рішення прийняте ex aequo et bono так само обмежується правилами міжнародного публічного порядку
як і рішення за законом обраним сторонами. Якщо сторони не домовилися про інше, арбітражний
трибунал пов’язаний договором: він може тлумачити умови договору ex aequo et bono, але не може
виносити рішення проти чітких договірних положень навіть якщо він вважає їх несправедливими,
тільки якщо закон також дозволить йому це зробити, наприклад, відповідно до концепції clausula rebus
sic stantibus. У будь якому випадку, арбітражний суд повинен дотримуватися застосовуваних
процесуальних правил і, зокрема, право сторін бути почутими та рівне ставлення до сторін4. Тобто,
арбітражні трибунали зобов’язані застосовувати умови контракту і не можуть їх змінювати.
Швейцарська номенклатура ex aequo et bono тотожна поняттю передбаченому у п. 3 ст. 28
Типового закону ЮНСІТРАЛ і постулює рішення засноване на оцінці конкретної справи, без
урахування будь-яких попередньо існуючих загальних норм. Як результат, арбітри приймаючи
рішення ex aequo et bono не пов’язані жодною нормою закону. Навіть обов’язковою (mandatory).
Хоча, їх рішення, звичайно, підпорядковуються нормам міжнародного публічного порядку.
Як означає цей термін, арбітр, повинен брати до уваги те, що є чесним і правильним або чесним і
справедливим за даних обставин. Але, як оцінити, що є чесним і справедливим ? Можливі тести
1

ICC (1982). Award No. 3540, YCA 1982, at 124 et seq. (also published in: Clunet 1981, at 915 et seq.) with commentary
by Mr. Yves Derains, 921-927. <https://www.trans-lex.org/203540/_/icc-award-no-3540-yca-1982-at-124-et-seq-/>.
(2020, листопад, 10).
2
Swissarbitration (1987). Private International law Act.
<https://www.swissarbitration.org/files/34/Swiss%20International%20Arbitration%20Law/IPRG_english.pdf>.
3
Goldengate-Law (2010). Arbitral Award (0114/10 FAT). <http://goldengate-law.com/pdf/bat/bat_award_0114.pdf>.
(2020, листопад, 10).
4
Von Segesser, G. (1989). Swiss Private International Law Act (CHAPTER 12: INTERNATIONAL ARBITRATION), 1229
<https://www.swlegal.ch/media/filer_public/9d/b2/9db20052-18a2-4b68-a131-e70ff5bb7ec3/150921_anya-george_
swiss-private-international-law-act-chapter-12-international-arbitration.pdf>. (2020, листопад, 10).
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включають мораль, етику, культуру, спеціальні стандарти, закон і навіть релігію. Концепція ex aequo
et bono відповідно до п. 2 ст. 187 PILA відрізняється від amiable compositeur за французьким правом.
Amiable compositeur застосовує відповідні норми закону, а потім коригує результат, якщо він є
несправедливим. Amiable compositeur вужчий ніж ex aequo et bono. Сторони, безумовно, можуть
дозволити трибуналу, що засідає у Швейцарії прийняти рішення лише як amiable compositeur. Через
те, що вирази amiable compositeur та ex aequo et bono досить часто вживаються як взаємозамінні,
хорошою практикою є те, що сторони чітко заявлять про ступінь гнучкості, яку вони мають намір
надати трибуналу у відступі від закону. Габріела Кауфман Коллер, також, висловлює думку, що
відповідно до характеру та мети повноважень ex aequo et bono, суд має право відходити від договору.
Якщо застосування положень контракту може призвести до результату, який він (суд) вважає
нечесним, недобросовісним та несправедливим1. І хоча, Швейцарський регламент міжнародного
арбітражу Арбітражного Інституту Торгових Палат Швейцарії не містить твердження щодо відступу
від положень договору2, така ідея знайшла своє втілення в арбітражних правилах Суду Інноваційного
Арбітражу Court of Innovative Arbitration (COIA) згідно з його п. 1 ст. 2 регламенту суду, місцем суду
та кожного арбітражного слухання за цими правилами, навіть якщо слухання будуть проводитися
в іншому місці буде Цюрих (Швейцарія) і відповідно до п. 3 ст. 16 того ж регламенту, якщо арбітр
уповноважений сторонами вирішувати спір ex aequo et bono, він застосовує загальні міркування щодо
справедливості та добросовісності замість будь-якого конкретного національного чи міжнародного
права. Арбітр має право відступити від положень контракту сторін, якщо він вважає, що
справедливість та добросовісність вимагають цього3.
Тобто, у Швейцарії склалася двояка ситуація щодо зміни умов договору, з одного боку арбітри
у Арбітражному Інституті Торгових Палат не можуть ніяким чином модифікувати ні наслідки, ні
умови договору, а з іншого – з’явився арбітражний суд COIA, у регламенті якого, прямо вказується
можливість відступу від договірних положень.
Стосовно ж матеріального права до суті спору та способу його обрання у Швейцарії можна
зробити висновок зі справи № 3742, 1984 року. Колегія суддів у Женеві, що діяла як amiable
compositeur вказала наступне: “арбітражний суд вважає, що його якість як amiable compositeur
звільняє його від пошуку колізійної норми для визначення права до суті спору. Більше того, Трибунал
вважає, що він повинен в інтересах справедливого рішення посилатися на цивільне законодавство,
яке найбільш тісно пов’язане з договірними відносинами сторін”4. Тобто, арбітражний суд обрав
право до суті спору справи і також, використав доктрину прямого вибору voie directe doctrine, а
не колізійний метод та застосував національне право яке мало найближче відношення до сторін
спору, вважаючи таке рішення справедливим та у межах своїх повноважень.
В свою чергу арбітраж ex aequo et bono дозволяє арбітру приймати рішення на основі загальних
міркувань щодо справедливості та добросовісності без посилання на будь-яку конкретну національну
або міжнародну правову систему. У вже вище зазначених правилах COIA п. 1 та п. 2 ст. 16 вказується,
що арбітр вирішує спір відповідно до норм права, явно обраних сторонами. У разі відсутності такого
явного вибору, арбітр повинен проконсультуватися зі сторонами щодо того, чи бажають вони
домовитися про застосовувані норми права. Якщо такої згоди досягти не вдається, сторони цим
уповноважують арбітра вирішувати спір ex aequo et bono, за винятком випадків, коли на власний
розсуд арбітр вважає за доцільне внаслідок виняткових обставин застосувати ті норми права, які він
вважає найбільш тісно пов’язаними з суперечкою5.
1

Kaufmann-Kohler, G., Rigozzi, A. (2015). International Arbitration: Law and Practice in Switzerland. Oxford
University Press, 371. <https://books.google.co.il/books?id=_SqkCgAAQBAJ&pg=PA372&lpg=PA372&dq=
In+Switzerland+amiable+compositeur+and+decisions+ex+aequo+et+bono+are+separate+concepts&source=bl&ots=
nkKwIJka4O&sig=ACfU3U3oVDwHDzc4JHyO4TtJxplqfp5iVg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwi6pp6JnNHpAhWOe
cAKHbk_AVsQ6AEwAnoECAUQAQ#v=onepage&q=In%20Switzerland%20amiable%20compositeur%20and%
20decisions%20ex%20aequo%20et%20bono%20are%20separate%20concepts&f=false>. (2020, листопад, 10).
2
Swissarbitration (2019). Swiss rules of international arbitration
<https://www.swissarbitration.org/files/837/SwissRules2012_Ukrainian_2019.pdf>. (2020, листопад, 10).
3
COIA (2015). Arbitration Rules of Court of Innovative Arbitration <http://coia.org/wp-content/uploads/2015/10/
151001-COIA-Arbitration-Rules.pdf>. (2020, листопад, 10).
4
ICC (1984). Award No. 3742, Clunet 1984, at 910 et seq. <https://www.trans-lex.org/203742/_/icc-award-no-3742clunet-1984-at-910-et-seq/#toc_0>. (2020, листопад, 10).
5
COIA (2015). Arbitration rules of Court of Innovative Arbitration <http://coia.org/wp-content/uploads/2015/10/
151001-COIA-Arbitration-Rules.pdf>. (2020, листопад, 10).
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Отже, ex aequo et bono – це по суті саме матеріальне право. Ми б охарактеризували його як
суб’єктивно-дискреційна система оцінювання арбітром обставин справи відповідності критеріям
справедливості.
Однак, рішення є іншим, якщо положення ex aequo et bono поєднується з пунктом вибору
закону. У цьому конкретному випадку арбітр, який приймає рішення ex aequo et bono повинен почати
з аналізу обраного чинного закону та, якщо необхідно, пом’якшити його дію1. От у такій ситуації,
на наше переконання, ex aequo et bono та amiable compositeur є дійсно ідентичними. Хоча, як правило,
більшість арбітражних регламентів пропонують сторонам судового процесу вибір: або самостійно
обрати закон чи норми права, або ж обрати метод вирішення спору ex aequo et bono чи amiable
compositeur. Це означає, що сторони у такому випадку, зазвичай, не обирають матеріальне право
до суті спору, хоча і мають можливість це зробити, але необхідності в цьому вже не має, адже це буде
робити арбітр(и).
Отже, amiable compositeur у Швейцарії є аналогічним французькому. Наявність матеріального
права є обов’язковою умовою його існування. Рішення, що будуть виноситися таким чином будуть
preator legem, тобто, поза правом і в той же час дуже близько до нього. А от структура ex aequo et bono
розвинулася у більш широке явище і виходить за межі системи права. Можемо сказати, що вона
включає наступні елементи: 1) рішення має базуватися на обставинах конкретної справи; 2) вирок
виноситься на власному сприйнятті справедливості арбітра; 3) арбітр може відходити від умов
договору, тільки якщо сторони його уповноважили на це; Хоча, як бачимо ситуація двояка і
складається тенденція, що 4) арбітр може відходити від умов договору навіть без згоди сторін на це
у випадку, якщо цього вимагає справедливість. Обрамленням концепції є дотримання арбітром
правил лише міжнародного публічного порядку.
Отже, Французька доктрина ототожнює поняття amiable compositeur та ex aequo et bono,
швейцарська доктрина їх розрізняє, але яким чином вирішуються арбітражні спори у країні
виникнення ex aequo et bono – Італії?
Справа № 1795 між американською та італійською компаніями 1996 року вирішувалася ex aequo
et bono. Арбітражний суддя застосував принципи УНІДРУА для вирішення спору та італійське
законодавство, як право, що застосовується до валюти платежу і вказав: “Трибунал зобов’язує
італійську компанію сплатити як витрати на арбітраж так і витрати понесені американською
компанією на захист з відсотками за ними у розмірі 10%. Висновки, винесені на підставі закону
не підлягають зміні чи пом’якшенню у справедливості, використовуючи які, сторони мали намір
послаблювати можливі надмірності закону. Застосування закону, як вбачається, призводить
до задоволення балансу інтересів таким чином, що висновки досягнуті за допомогою закону
не потребують послаблення справедливістю”2.
Можна бути абсолютно впевненими, що арбітри майже завжди приймають рішення відповідно
до закону. За наявності посилання на справедливість, вони додадуть деякі вирази, що стосуються
справедливості, але це все. Арбітри, покликані вирішувати спір по справедливості можуть цілком
вирішити її відповідно до закону, без пояснення причин чому вони зробили такий вибір, тому, що слід
вважати, що закон є справедливим3. Більше того, у корпоративних арбітражних спорах, арбітр
повинен завжди приймати рішення відповідно до закону, навіть якщо сторони передбачили, щоб
рішення приймалося по справедливості equita4.
Термін ex aequo et bono походить із традицій римського права і може бути повністю
ототожнений з виразом in equita. Доктрина римського права aequitas в основному означала
пристосування норм jus strictum до потреб кожного окремого випадку. Ця доктрина, що має
Zuberbühler, T., Müller, Ch., Habegger, Ph. (2013). Swiss Rules of International Arbitration. Juris Publishing, Inc., 372.
<https://books.google.co.il/books?id=Pgb7AwAAQBAJ&pg=PA372&lpg=PA372&dq=amiables+compositeurs+must+
%E2%80%9Cseek+the+fairest+solution&source=bl&ots=pDrDIuPXT1&sig=ACfU3U1LaWXfoUppKaZyPh79BmK_c0k5g&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwj6kaDCzYjpAhVc5eAKHZTqBtgQ6AEwAXoECAkQAQ#v=snippet&q=
amiable&f=false>. (2020, листопад, 10).
2
CAM Arbitration Award (1996). Chamber of national and international arbitration of Milan
<http://www.camera-arbitrale.it/Documenti/lodo_1-12-1996.pdf>. (2020, листопад, 10).
3
Rebecca, G. (2001). L’equità nell’arbitrato. Commercialista veneto, 139, 10.
<https://www.studiorebecca.it/attachments/article/368/commven139c.pdf>. (2020, листопад, 10).
4
Barbieri, B., Capponi, B., Tiscini, R. (2014-2015). I RAPPORTI TRA ARBITRO E GIUDICE. Anno Accademico, 93.
<https://tesi.luiss.it/16377/1/116143_BARBIERI_BIANCA.pdf>. (2020, листопад, 10).
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першочергове значення протягом усього розвитку римського права, напевно, знайшла своє найперше
підтвердження в певних процедурних формулах (типових для римської правової системи) названих
in bonum et aequum conceptae1, які вимагали від судді встановлення суми збитків ex bono et aequo or in
quantum aequius melius iudici visum fuerit, що означало врахування всіх особливостей кожного
окремого випадку2. У Цивільному кодексі Італії ми маємо посилання на справедливість для способу
визначення змісту деяких послуг. Наприклад, у ст. 2056 Цивільного кодексу Італії: “збиток,
заподіяний втратою заробітку, справедливо оцінюється судом відповідно до обставин справи”, а
також, у інших статтях 1226, 2045, 20473. Це так звана детермінантна справедливість equità
determinativa, що виявляється серед іншого у різних видах договірної відповідальності4.
В свою чергу термін amichevoli compositori (amiables compositeurs) був закріплений у ст. 20
колишнього Цивільного процесуального кодексу Італії 1865 року означав, що арбітри мають
приймати рішення in equita (в справедливості). Виносячи рішення по справедливості, ар бітри
(як і судді), в першу чергу, ніколи не повинні відходити від логічних канонів, що головують
у правових аргументах. Концепції та судження про основні цінності повинні бути запозичені
із сфери права. Справедливість, завдяки своїй великій широті можна розглядати як систему, що
охоплює всю сукупність правових норм, але вона ніколи не може відійти від основної філософії,
що надихає на ці норми замінивши квінтесенцію правових принципів довільними та випадковими
правилами поведінки, що випливають з індивідуального поняття арбітра добросовісності
та справедливості 5.
У сучасному міжнародному комерційному арбітражі термін amichevoli compositori все ще
використовується, але закріплений тільки ex aequo et bono. У п. 1 ст. 3 Міланської Торгової Палати
щодо правил застосовуваних до суті спору зазначено: “Арбітражний Трибунал вирішує суть спору
відповідно до норм права, якщо тільки сторони прямо не передбачили, що Трибунал вирішить їх ex
aequo et bono”6. Матеріальне право обирається сторонами, а у випадку відсутності будь яких вказівок
з боку сторін, арбітражний суд Італії застосовує норми права, які він визнає доречними, беручи
до уваги характер відносин, якості сторін та будь-які інші відповідні обставини7. Метод обрання права
може бути або через колізійні норми форуму8, або, прямим методом, як випливає з вищезгаданої
справи № 1795, арбітр обрав lex mercatoria (адже принципи УНІДРУА є одним з джерел lex
mercatoria9) не застосовуючи колізійні норми.
Французьке amiable compositeur та латинське ex aequo et bono обидві означають одне і те ж,
оскільки для вирішення справи за їх допомогою, будуть нехтуватися суворі приписи закону і
1

American Philosophical Society (1968). Encyclopedic dictionary of Roman law, 43.
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2ahUKEwjEhO6lpNTrAhVHCuwKHXMrBEE4ChDoATADegQIARAB#v=onepage&q=quantum%20aequius&f=false>.
(2020, листопад, 10).
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3
Italiantortlaw (1942). Italian Civil Code <http://italiantortlaw.altervista.org/civilcode.html>. (2020, листопад, 10).
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5
Bernini, G. (1985). Domestic and International Arbitration in Italy after the Legislative Reform. Pace Law Review, 5,
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(2020, листопад, 10).
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вимагатися прийняття рішення заснованого на чесності і законності справедливості у тих особливих
обставинах1.
Тепер, питання в тому, чи можуть арбітри в Італії змінювати умови договору вирішуючи ex aequo
et bono? Ст. 834 цивільно процесуального кодексу Італії передбачає, що сторони можуть домовитися
між собою щодо норм, які арбітри застосовуватимуть до суті спору або передбачити, що арбітри
приймають рішення ex aequo et bono. В обох випадках арбітри повинні враховувати положення договору
та торговельні звичаї2. Тобто, арбітр не може змінювати положення договору сторін.
Отже, в Італії ex aequo et bono та amiable composition також є синонімами, але їх суть не така як
у Франції. Вирішуючи справу ex aequo et bono, арбітр, тим самим, просто вирішує її за нормами права
(не коригуючи їх і не помякшуючи їх) обраними сторонами або ж, за відсутністю матеріального
права, обирає будь-які норми права, колізійним або прямим методом. Частіше – він прямо обирає lex
mercatoria.
Як бачимо, незалежно від того, який метод вирішення спору обирається чи це ex aequo et bono
чи amiable composition і який зміст вкладається у ці юридичні явища у кожній юрисдикції, арбітри,
можуть безперешкодно застосовувати lex mercatoria, але ці поняття не є взаємозамінними.
Потрібно зауважити, що обрання арбітрами lex mercatoria, як права до суті спору, автоматично
не означає, що арбітри кожного разу діють як amiable composition чи ex aequo et bono. Хоча існують
прихильники ідеї, що lex mercatoria – це не закон, а каталог справедливих директив і тому,
застосовуючи його, арбітри тим самим діють як як amiable composition чи ex aequo et bono. Звичайно,
lex mercatoria і amiable composition чи ex aequo et bono дещо збігаються у своєму намаганні віднайти
справедливість, проте, це дві зовсім різні доктрини3.
Метод вирішення спору використовуючи лише ex aequo et bono існує і в інших національних
арбітражних законах. Серед країн, окрім Італії, є Чехія, Словакія. П. 2 розділу 9 Регламенту
арбітражного суду при економічній палаті Чеської Республіки і аграрної палати Чеської Республіки:
“За винятком спорів, що виникають із споживчих договорів, спір може бути вирішений ex aequo et
bono, однак, це можливо лише в тому випадку, якщо сторони явно уповноважили арбітрів на це”4.
П. 5 розділ 30 Правила розгляду справ (процесуальні правила) арбітражного суду Словацької торгової
палати і промисловості Rules of procedure of the court of arbitration of the Slovac Republic chamber
of commerce and industry: “Трибунал може вирішувати комерційні спори відповідно до принципів
справедливості лише на основі явного повноваження сторін на це”5.
Можна зустріти і більш ширші концепції ніж ex aequo et bono та amiable composition.
Наприклад, у п. 4 ст. 22 Арбітражних правил Лондонського Міжнародного Комерційного
Арбітражу: “Арбітражний трибунал застосовує принципи до суті спорів, що випливають лише з ex
aequo et bono, amiable composition чи благородного зобов’язання (honorable engagement) лише якщо
сторони домовилися про це у письмовій формі6. Або ж у п. 3 ст. 11 Арбітражного регламенту Нової
Зеландії: “Арбітражний трибунал буде вирішувати спірні питання відповідно до міркувань
законності (justice), справедливості (equity) та добросовісності (good conscience) тільки якщо
сторони прямо уповноважили його на це і якщо таке застереження не заборонено законом
регулюючим арбітраж”.
Арбітраж amiable composition чи ex aequo et bono у значенні прийняття справедливого рішення
приймає самі різноманітні відтінки і форми. Арбітражні закони деяких країни мають дуже своєрідну
1

Belotti, U. (2002). The language of Italian Arbitration Rules in English: Some measurable aspects. Linguistica e Filologia,
15. <http://servizibibliotecari.unibg.it/ejournals/lef/15946517200215/1594651720021504.pdf>. (2020, листопад, 10).
2
Jus (2009). Italian Code of Civil Procedure <https://www.jus.uio.no/lm/italy.arbitration/834.html>. (2020, листопад, 10).
3
Maniruzzaman, A.F.M. (2003). The Arbitrator’s Prudence In Lex Mercatoria: Amiable Composition And Ex Aequo
Et Bono In Decision Making. MEALEY’S International Arbitration Report, 18, 12.
<https://www.researchgate.net/publication/228160617_The_Arbitrator%27s_Prudence_in_Lex_Mercatoria_Amiable_
Composition_and_Ex_Aequo_Et_Bono_in_Decision_Making>. (2020, листопад, 10).
4
ARBITRATION COURT (2012). Rules of the Arbitration court attached to the Czech Chamber of commerce
and the agricultural Chamber of the Czech Republic <https://en.soud.cz/rules/rules-in-effect-since-1st-july-2012>.
(2020, листопад, 10).
5
Arbitration Court of the Slovak Chamber of Commerce and Industry (2002). Rules of Procedure
<http://www.intracen.org/Rules-of-Procedure-Arbitration-Court-of-the-Slovak-Chamber-of-Commerce-and-Industry/>.
(2020, листопад, 10).
6
LCIA (2014). Arbitration Rules <https://www.lcia.org//Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2014.aspx>.
(2020, листопад, 10).
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специфіку. Вони припускають, що арбітри приймають рішення по справедливості, якщо прямо
не вказано, що вони (арбітри) повинні приймати рішення по закону. Наприклад, Еквадор. Ст. 3 Закону
про арбітраж та медіацію № 145\1997: “Сторони будуть вказувати чи повинні арбітри приймати
рішення по справедливості чи по закону, якщо інше не домовлено, рішення буде винесено по
справедливості. Якщо рішення виноситься по справедливості, арбітри діятимуть якнайкраще
відповідно до своїх знань, переконань та дотримуватися принципів здорової критики. У цьому
випадку, арбітри не обов’язково повинні бути юристами. Якщо ж рішення повинно бути винесено
на основі закону, арбітри повинні дотримуватися закону, універсальних принципів права, судової
практики та доктрини. У такому випадку арбітри повинні бути юристами”1.
У інших країнах навпаки – якщо сторони не вказують, що арбітр повинен діяти як amiable
composition чи ex aequo et bono, то арбітражні судді будуть діяти відповідно до норм закону.
Наприклад, ст. 235 Судового Кодексу Чилі: “Якщо сторони не вказали тип арбітра, закон передбачає,
що він буде арбітром за законом”2.
Більшість міжнародних арбітражних регламентів дозволяють арбітрам вирішувати спір
на вибір: або в якості amiable compositeur або ex aequo et bono, Серед таких, Правила Американської
Арбітражної Асоціації (а саме, п. 3 ст. 31)3. А також, юрисдикції такі як, наприклад, Україна4, що
повністю перейняли Типовий закон ЮНСІТРАЛ (п. 3 ст. 28 якого, надає сторонам право вибору:
арбітражний суд приймає рішення ex aequo et bono або як amiable compositeurs тільки якщо сторони
прямо (явно) уповноважили його це зробити)5.
Збірник прецедентного права щодо Типового закону про міжнародний комерційний арбітраж
стосовно amiable compositeur та ex aequo et bono містить наступне пояснення: “Цей тип арбітражу
(коли арбітражний суд може вирішити спір на основі принципів які він вважає справедливими, без
необхідності посилатися на який-небудь конкретний закон) на разі не відомий всім або
не застосовується у всіх правових системах. Типовий закон не має наміру регулювати цю сферу. Він
просто звертає увагу сторін на необхідність надати роз’яснення в арбітражному застереженні та
особливо щодо наділення повноважень арбітражному суду. Однак, з п. 4 ст. 28 зрозуміло, що у всіх
випадках, коли суперечка стосується договору (включаючи арбітраж ex aequo et bono) арбітражний
суд повинен прийняти рішення відповідно до умов договору та врахувати торгові звичаї застосовні
до конкретної угоди”6.
Отже, ст. 28 Типового закону ЮНСІТРАЛ хоча і, з одного боку, надає сторонам вибір між двома
концепціями, з іншого боку, сформулювала один підхід до обох понять: 1) відсутність обов’язкової
прив’язки до будь яких правових норм; 2) прийняття рішення відповідно до умов договору. Фактично
об’єднавши amiable compositeur та ex aequo et bono в одну концепцію, яка більш збігається
зі швейцарською ex aequo et bono.
Що ж стосується інших міжнародно-правових актів, то у них, також, зустрічаються як ex
aequo et bono так і amiables compositeurs. П. 2 ст. 7 Європейської конвенції про
зовнішньоторговельний арбітраж 1961: “арбітри повинні діяти як amiables compositeurs якщо
сторони так вирішили і якщо застосовуване право до арбітражу це дозволяє”7 (мається на увазі
процесуальне право арбітражу). Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між
державами та іноземними особами, Вашингтон 1965 містить положення у п. 3 ст. 42: “Положення
Newyorkconvention (2010). National Arbitration Law – Ecuador.
<http://www.newyorkconvention.org/national+arbitration+law+ecuado>. (2020, листопад, 10).
2
Ley Chile (1943). Código Orgánico de Tribunales <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=25563>.
(2020, листопад, 10).
3
ADR (2014). International dispute resolution procedures. <https://www.adr.org/sites/default/files/ICDR_Rules.pdf>.
(2020, листопад, 10).
4
ICAC (2018). Регламент МКАС при ТПП Украины 2018. <https://icac.org.ua/wp-content/uploads/ReglamentISAS-pry-TPP-Ukrayny.pdf>. (2020, листопад, 10).
5
UNCITRAL (1985). Model Law on International Commercial Arbitration (with amendments as adopted in 2006).
<https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf>. (2020, листопад, 10).
6
UNCITRAL (2012). Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration.
<https://www.uncitral.org/pdf/english/clout/MAL-digest-2012-e.pdf>. (2020, листопад, 10).
7
Trans-Lex (1961). European Convention on International Commercial Arbitration of 1961
<https://www.trans-lex.org/501600/_/european-convention-on-international-commercial-arbitration-of-1961european-commission-for-europe/#head_8>. (2020, листопад, 10).
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пунктів (1) та (2) не перешкоджають повноваженню трибуналу вирішувати спір ex aequo et bono,
якщо сторони погодилися на це”1.
Отже, як бачимо, на міжнародному рівні і типовий закон ЮНСІТРАЛ і вище вказані
Конвенції хоча і містять номенклатуру застосування ex aequo et bono та amiables compositeurs, проте,
абсолютно ніяким чином не детермінують їхньої фактури. Можливість уповноважувати арбітрів
приймати рішення як amiable compositeur або ex aequo et bono, є стандартною ознакою більшості
правил міжнародних комерційних арбітражів, національного законодавства та міжнародно
правових актів. Дивно, однак, що у правових нормах ніде не має визначення ні amiable compositeur
ні ex aequo et bono і ситуація ускладнюється тим, що національні правові системи мають свої
ідиосинкратичні відтінки даних концепцій.
Міжнародні установи, залучені до арбітражу, обізнані з проблемою визначення термінів
ex aequo et bono та amiable compositeur. У 2005 році при Міжнародній Торговій Палаті було створено
робочу групу для: 1) визначення основних характеристик понять, про які йдеться та 2) вивчення
ролі арбітрів які приймають рішення на основі принципів справедливості (чи стосовно питань
юрисдикції, процедур чи питань пов’язаних з оцінкою справи по суті). Остаточний звіт ще
не опублікований2.
Деякі думки з цього приводу можна віднайти у практичному коментарі до арбітражних правил
Міжнародної Торгової Палати. А саме, арбітражний трибунал може нехтувати діючими нормами
права лише при взятті на себе зобов’язань як amiable compositeur чи ex aequo et bono у відповідності
зі п. 3 ст. 21. Сторони можуть наділити повноваженнями арбітражний трибунал вирішувати їхній спір
відповідно до загальних принципів справедливості та законності, а не закону. Така можливість є
винятковою, якщо взагалі є доступною в державних судах, але ця властивість (риса) міжнародного
арбітражу, що є визнаною більшістю сучасних арбітражних законів, зустрічається під різними
назвами, але зазвичай вживається як amiable compositeur, ex aequo et bono або використовуються
обидва терміни. Хоча і виникають періодичні дискусії щодо того, чи є ці терміни взаємозамінними
з огляду на їхнє практичне значення та застосування, ми будемо розглядати їх як синоніми для
нинішніх цілей і називати їх тільки як amiable compositeur3.
На нашу думку, від такого коментаря виникає більше запитань ніж відповідей. У ньому
не вистачає чіткості і ясності і сама форма розпливчата і не зрозуміла. Саме така неоднозначність і
невизначеність amiable compositeur та ex aequo et bono помножена на намагання об’єднати їх в одну
таку ж саму розпливчату концепцію перешкоджає їхньому застосуванню на глобальному рівні.
Проте є прихильники ідеї об’єднання обох концепцій. Так от пояснюючи різницю між amiable
compositeur та ex aequo et bono у Швейцарії, Мануель Арройо є прибічником ідеї, що відмінність між
ex aequo et bono та amiable compositeur є суто академічною через те, що, по-перше, дані концепції
мають застосовуватися на міжнародному рівні і не повинні тлумачитися з урахуванням національних
уявлень, де вони можуть мати різний зміст. Та по-друге, коли арбітри застосовують будь яку з цих
концепцій, вони не роблять різниці між ними коли приймають рішення по справедливості4. Хоча,
1

Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States (1965).
International Centre for Settlement Of Investment Disputes. Washington.
<https://www.jus.uio.no/lm/icsid.settlement.of.disputes.between.states.and.nationals.of.other.states.convention.washin
gton.1965/landscape.pdf>. (2020, листопад, 10).
2
Belohlávek, A.J. (2011). Book Rome Convention – Rome I Regulation. Juris Publishing, Inc., 423.
<https://books.google.co.il/books?id=PR0PBAAAQBAJ&pg=PA423&lpg=PA423&dq=arbitrato+procedurale+arbitra
to+irrituale+ex+aequo+et+bono&source=bl&ots=oa9Kn658FC&sig=ACfU3U1j60h4mpLimpze8KnBzwGpGGtmmg
&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjavvKN493pAhUQwKQKHdYbCiEQ6AEwAXoECAsQAQ#v=onepage&q=arbitrato
%20procedurale%20arbitrato%20irrituale%20ex%20aequo%20et%20bono&f=false>. (2020, листопад, 10).
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Fry, J., Greenberg, S., Mazza, F., Moss, B. (2012). The Secretariat’s Guide to ICC Arbitration: A Practical
Commentary on the 2012 ICC Rules of Arbitration from the Secretariat of the ICC International Court of Arbitration.
International Chamber of Commerce. The Secretariat’s Guide to ICC Arbitration, article 21(3): amiable compositeur,
ex aequo et bono (2012). <https://www.international-arbitration-attorney.com/test-28/>. (2020, листопад, 10).
4
Dr. Arroyo, M. (2018). Book Switzerland: The Practitioner’s Guide. Kluwer Law International B.V., para 23-27.
<https://books.google.co.il/books?id=uo2WDwAAQBAJ&pg=PT834&lpg=PT834&dq=switzerland+ex+aequo+et+bono
+and+amiable+compositeur+meaning&source=bl&ots=vkOq0CCwFO&sig=ACfU3U0lWcpP7_g_ddQ_SnSZBKX9Z
ZbV7g&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiFmP39lM_pAhVF-6QKHf5OCV0Q6AEwA3oECAYQAQ#v=onepage&q=
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(2020, листопад, 10).
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на нашу думку, тут варто поставити запитання, що саме Мануель Арройо розуміє під словом
справедливість? Тут дуже легко заплутатися, адже природа справедливості є невизначеною.
Слово equity вживається у семи різних значеннях: 1) у значенні fair and just чесності і
справедливості; 2) у значенні природного права; 3) у значенні системи права, яка виправляє недоліки
правосуддя в основній частині закону; 4) у значенні теорії правосуддя в якій дія правових приписів
пристосовується до особливих обставин; 5) у значенні сукупності законів, якою керував англійський
канцлерський суд, коли він був окремим судом. Інша назва суд справедливості Court of Equity;
6) у тому сенсі, що в цивільному праві застосовується метод ліберального тлумачення положень
кодексу відповідно до духу та загальної мети статуту; 7) в англо-американському праві, у значенні
сукупності правових приписів, які вводять в закон; в судові розгляди для конкретних засобів
правового захисту; критерії справедливості, які засновуються на вищих етичних цінностях ніж ті, що,
зазвичай, вимагаються у справах про відшкодування шкоди1.
Проте, говорячи про міжнародний комерційний арбітраж, можна сказати, що ми маємо справу
з двома видами справедливості. Одна equity досягається за обов’язковою допомогою норм права, а
інша – є поза правовою.
Як видно з французької, швейцарської та італійської юрисдикцій арбітраж по справедливості in
equity і арбітраж ex aequo et bono та in equity і amiable compositeur вважаються абсолютними
синонімами. Більше того, ex aequo et bono та amiable compositeur є схожими. Їх однакові риси можна
перелічити: 1) арбітр не зобов’язаний суворо дотримуватися норм матеріального права чи умов
договору; 2) арбітр дотримується норм міжнародного публічного порядку; 3) судами застосовується
дискреційний елемент; 4) одна мета – винесення справедливого арбітражного рішення; Нам
видається, що саме через їх однакову мету їх намагаються уподібнювати. Звичайно, ми не можемо
ігнорувати той факт, що обидві концепції є схожими, але, з іншого боку, ми, також, не підтримуємо
ідею, що amiable compositeur і ex aequo et bono є однаковими, тотожними чи синонімами. Для того,
щоб краще пояснити наше бачення, ми спробуємо дати визначення обом концепціям через рід та
видову ознаку per genus et differentia specifica.
Винесення справедливого арбітражного рішення є комплексною властивістю. Ця ціль
досягається, як правило, двома методами:
Amiable compositeur – це метод винесення справедливого арбітражного рішення шляхом
неодмінного коригування правових наслідків до яких призводить обов’язкове застосування
матеріального права до суті спору та диспозитивне коригування умов договору враховуючи спільний
інтерес сторін, підпорядковуючись обов’язковим правовим нормам і міжнародному публічному
порядку. Такий підхід є більш вужчим і застосування матеріального права є неминучим.
Ex aequo et bono – це метод винесення справедливого арбітражного рішення шляхом
субєктивно-дискреційної оцінки всіх обставин справи та умов договору арбітром без обов’язку
застосовувати будь-які правові норми та підпорядковуючись лише міжнародному публічному
порядку. Такий підхід є ширшим.
ВИСНОВОК
Норми права не завжди передбачають вирішення всіх нюансів складної юридичної ситуації в
якій опинилися сторони. Більше того, застосування закону jus strictum, може призвести до надмірної
законності або, навіть, до не справедливого рішення. Арбітражний трибунал відрізняється від
національного судочинства якраз тим, що у регламентах міжнародних арбітражів вказані методи
подолання таких ситуацій, які приймають найрізноманітніші форми: honorable engagement, justice,
equity, good conscience, хоча, на сучасному етапі найбільшого розповсюдження отримали дві
концепції amiable compositeur та ex aequo et bono.
Існує дві передумови їх існування: 1) явний намір сторін (крім швейцарської системи права, яка
також інтерпретує мовчазну згоду сторін) 2) процесуальне право lex arbitri, котре дозволяє арбітрам
виступати в ролі amiable compositeur або ex aequo et bono.
Обидві концепції мають на меті пошук найбільш справедливого рішення, можуть відступати
від умов договору, підпорядковуються правилам міжнародного публічного порядку і містять
дискреційний елемент. Через це їх часто ототожнюють. Хоча, навіть у тих правових системах, де
amiable compositeur та ex aequo et bono вважаються синонімами, їхній зміст буде різним. Так от
1

Newman, Ralph A. (1965). The Place and Function of Pure Equity in the Structure of Law. Hastings Law Journal,
16, 3, 403. <https://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1828&context=hastings_law_journal>.
(2020, листопад, 10).
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у Франції, ці дві концепції є ідентичними, але вони обидві будуть означати винесення рішення
по справедливості шляхом неодмінного коригування правових наслідків до яких призводить
обов’язкове застосування матеріального права до суті спору та диспозитивне коригування умов
договору. Але, в Італії, де вони також є тотожними, обоє будуть означати вирішення справи лише і
тільки за допомогою норм матеріального права, практично без жодного дискреційного
корегувального елементу і equita використовується судом лише для визначення розміру шкоди чи
збитків у кожній окремій справі.
У міжнародно-правових нормах зустрічаються обидві концепції, але складність полягає у тому,
що у жодному міжнародному акті не має чіткого пояснення яке смислове навантаження вони
вкладають у amiable compositeur чи ex aequo et bono. Так, Типовий закон ЮНСІТРАЛ, що пропонує
використовувати обидва терміни, надав однієї характеристики обом поняттям, зазначивши
відсутність обов’язкової прив’язки до будь яких правових норм і прийняття рішення відповідно
до умов договору, що нагадує швейцарську модель ex aequo et bono. А у практичному коментарі
Міжнародної Торговельної Палати, пропонується використовувати один термін amiable compositeur
для всіх рішень, котрі будуть винесені по справедливості та законності, а не закону. Тобто, як
на міжнародному рівні так і на національному не існує єдиного підходу до розуміння і чіткого
визначення цих правових явищ. Намагання обидві невизначені концепції об’єднати в одну таку ж
саму безформну і беззмістовну виглядають як мінімум юридично не коректно. Зміст може існували
лише у чіткій, явно окресленій формі вираження. Тому ми намагалися дати визначення amiable
compositeur та ex aequo et bono, демонструючи їх відмінності. Адже схожі риси двох методів
не призводять до ідентичності обох концепцій.
У вирішенні справи за допомогою amiable compositeur, так само як і ex aequo et bono матеріальне
право може обиратися сторонами, проте, як правило вони його не вказують, тому його обирають
арбітри. Найчастіше таке матеріальне право – це lex mercatoria, рідше – національне право. Проте,
amiable compositeur – це корекція матеріального права і умов договору. В свою чергу, ex aequo et
bono – це суб’єктивно-дискреційна система цінностей арбітра яка є і методом і матеріальним правом.
Серед способів обрання матеріального права превалює метод прямого вибору – voie directe,
хоча можуть використовуватися і колізійні методи.
Право – це механізм, який постійно розвивається підлаштовуючись під сучасні виклики, тому,
штучне намагання об’єднати amiable compositeur та ex aequo et bono в одне явище може спрацювати
лише у випадку обрання концепції з більшою свободою дій. Як бачимо, саме такий метод
демонструється у Типовому законі ЮНСІТРАЛ і у коментарі Міжнародної Торговельної Палати.
Хоча, через відсутність єдиного визначення такого методу, навряд чи він може спрацьовувати
належним чином.
В свою чергу, ми підтримуємо існування обох концепцій. Ідея модифікації, послаблення
суворих норм закону, які не встигають за сучасними правовими викликами трансформувалася
у відповідності до того правового середовища в яке вона потрапила. Ми побачили це на прикладі
Франції, Швейцарії і Італії. Такий еволюційний процес є безперервним, навіть якщо його можна
дещо скеровувати, то абсолютно не можливо зупинити штучними обмеженнями. Хоча в основі
amiable compositeur та ex aequo et bono і лежить справедливість, вони, все ж таки, демонструють
різний рівень пластичності, яку можуть, на власний розсуд, обирати сторони. Існування обох
концепцій є доказом того, що справедливість може досягатися різними методами і обмежувати їх,
на думку автора не має сенсу.
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The article examines the temporal aspect of the objective element of an internationally wrongful
act, namely the application of the principle of intertemporal law. It has been substantiated that the
international responsibility of a state occurs only for the breach of an international legal obligation
when the State is bound by this obligation. The article examines the application of the principle of
intertemporality in modern international judicial practice, in particular, in the judgements of the
International Court of Justice, the European Court of Human Rights, international arbitrations.
Possible restrictions are considered to the principle of intertemporal law. The application of the
principle of intertemporal law to the norms of jus cogens is analyzed. The question of the
consequences of the termination of the rule is studied, which the requirement of responsibility is
based on in the context of intertemporal law. It has been proven that from the very beginning of its
work on the problem of responsibility, the UN ILC relied on the principle of intertemporal law.
Keywords: international legal obligation, the principle of intertemporal law, internationally wrongful
act of a state, the UN ILC, Articles on the responsibility of states for internationally wrongful acts.
У міжнародному праві загальноприйнято у складі міжнародно-протиправного діяння
розрізняти суб’єктивний та об’єктивний елементи1. Під суб’єктивним складовим елементом
розуміють присвоєння державі поведінки, що суперечить її міжнародно-правовому зобов’язанню; під
об’єктивним елементом − дію або бездіяльність, що порушує міжнародно-правове зобов’язання такої
держави. Об’єктивний елемент міжнародно-протиправного діяння має матеріальний та темпоральний
аспекти. Матеріальний аспект порушення викладається у статті 12 Статей про відповідальність
держав за міжнародно-протиправні діяння 2001 р. (далі ‒ Статті про відповідальність держав 2001 р.,
Статті 2001 р.), й стосується питання «що» сталося. Питання «коли» відбулося вчинення міжнароднопротиправного діяння розглядаються в статтях 13−15 Статей про відповідальність держав 2001 р.
Як наголошує Дж. Кроуфорд, питання, відображені у статтях 13–15 Статей 2001 р. хоча й були
відносно несуперечливими при прийнятті Комісією міжнародного права ООН (далі ‒ КМП ООН,
Комісія), виявились проблематичними при застосуванні на практиці – ситуації не сприяє й те, що
багато попередніх оскаржень у міжнародних судах та трибуналах стосуються тимчасової юрисдикції
(юрисдикції ratione temporis)2.
Так, зокрема, Д. Б. Левін відзначав: «Міжнародно-правова відповідальність передбачає два елементи:
об’єктивний − порушення норми міжнародного права…, і суб’єктивний – ставлення у вину цього порушення
державі або іншому суб’єкту міжнародного права, тобто визнання того, що даний суб’єкт несе
відповідальність за це порушення». Див.: Левин, Д. Б. (1966). Ответственность государств в современном
международном праве. Москва: Междунар. отношения, 51.
2
Crawford, J. (2013). State Responsibility : The General Part. Cambridge : Cambridge University Press, 240.
1
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Темпоральний елемент порушення міжнародно-правового зобов’язання держави стосується
двох взаємопов’язаних аспектів. Перший − так званого інтертемпорального права – по суті, питання
щодо права, яке застосовується до відповідної держави на момент вчинення передбачуваного
порушення (стаття 13 Статей). Другий аспект стосується характеру самого порушення і того, чи
виникає воно негайно (миттєве порушення), чи призводить до триваючої незаконної ситуації
(триваюче порушення), або ж воно складається з декількох дій, які вважаються незаконними через їх
взаємозв’язок (складене порушення). Це не просто аналітичне розмежування: темпоральна
характеристика порушення враховується у низці питань щодо застосування міжнародного права, і
може бути ключовою при розгляді позову, включаючи тимчасову юрисдикцію міжнародного суду або
трибуналу, період, коли може здійснюватися дипломатичний захист, прийнятність позову та доступні
засоби правового захисту1. У межах даного дослідження зупинимо увагу на питаннях застосування
інтертемпорального принципу у сфері права міжнародно-правової відповідальності.
Проблема інтертемпорального права викликала до себе інтерес з часів роботи КМП ООН над
кодифікацією права міжнародних договорів. Віденська конвенція про право міжнародних договорів
1969 р. (далі ‒ Віденська конвенція 1969 р.) містить низку положень з цього питання: ст. 4 щодо
відсутності зворотної сили Конвенції, ст. 28 щодо відсутності зворотної сили договорів, ст. 64 щодо
суперечності між існуючим договором та новою імперативною нормою загального міжнародного
права (jus cogens), ст.71 щодо наслідків недійсності договору, який суперечить імперативній нормі
загального міжнародного права. Питання інтертемпорального права було порушено КМП ООН знову
у процесі кодифікації норм про відповідальність держав, але не викликало багато дискусій, а сам
термін «інтертемпоральний» не зустрічається у тексті Статей про відповідальність держав
за міжнародно-протиправні діяння 2001 року2.
Міжнародно-правова відповідальність держави наступає тільки тоді, коли порушене
міжнародно-правове зобов’язання має юридичну силу для держави в момент вчинення нею
міжнародно-протиправного діяння. Стаття 13 Статей про відповідальність держав за міжнароднопротиправні діяння 2001 р., що має назву «Міжнародно-правове зобов’язання, що знаходиться в силі
для держави» закріплює: «Ніяке діяння держави не є порушенням міжнародно-правового
зобов’язання, якщо держава не пов’язана із зобов’язанням під час вчинення діяння»3.
Цитоване положення відображує основний принцип, згідно якого для виникнення
відповідальності держави, вчинення порушення повинно мати місце в той момент, коли держава
пов’язана зобов’язанням. Це є проявом в сфері відповідальності держав загального принципу
інтертемпорального права4. На цей принцип було посилання арбітра М. Губера у справі щодо острову
Пальмас: «Правовий факт повинен розглядатися в світлі сучасного йому права, а не в світлі права,
чинного в момент, коли виникає або повинен бути врегульований спір, що стосується цього факту5.
Питання інтертемпорального права було викладено у резолюції Інституту міжнародного права, що
має назву «Інтертемпоральна проблема у міжнародному публічному праві» у 1975 році. У цій
резолюції відзначалося, що «якщо не вказано інше, темпоральна сфера застосування будь-якої норми
міжнародного публічного права визначається відповідно до загального принципу права, згідно якого
будь-який факт, дія чи ситуація повинні оцінюватися з урахуванням норм права, які діють
одночасними з ними» (стаття 1)6.
Принцип інтертемпоральності широко закріплений у сучасній міжнародній судовій практиці.
Так, арбітраж у рішенні по справі «Mondev International Ltd. v. United States of America» (2002)
Там само, 240-241.
Tavernier, P. (2010). Relevance of the Inter-temporal Law. In The Law of International Responsibility. Oxford :
Oxford University Press, 397-398; Crawford, J. (2013). State Responsibility : The General Part. Cambridge:
Cambridge University Press, 242.
3
Draft articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts (2001). Official Records of the General
Assembly. Fifty-sixth session. Supplement, 10. UN Doc. A/56/10.
4
Ежегодник комиссии международного права (2001). Проекты статей об ответственности государств
за международно-противоправные деяния с комментариями к ним, II. Часть вторая.
A/CN.4/SER.A/2001/ADD.1 (PART 2), 66.
5
UNRIAA (1928). Island of Palmas (The Netherlands v. United States of America), II (Sales No. 1949.V.1), 829.
6
Institut De Droit International. Session of Wiesbaden (1975). The Intertemporal Problem
in Public International Law (Eleventh Commission, Rapporteur : Mr Max Sorensen).
<https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1975_wies_01_en.pdf>.
1
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зазначив, що основний принцип, згідно якого держава може нести міжнародну відповідальність
за порушення договірного зобов’язання тільки в тому випадку, якщо таке зобов’язання було для цієї
держави в силі в момент його передбачуваного порушення, закріплений як в статті 28 Віденської
конвенції про право міжнародних договорів, так і в Статтях КМП про відповідальність держав, та
неодноразово підтверджувався міжнародними судами1. У справі «Cameroon v. Nigeria» (2002)
Міжнародний суд ООН відзначив, що його роль полягала у «з’ясуванні тогочасних намірів сторін»
щодо того, чи був укладений відповідний договір»2.
У справі «Blečić v. Croatia» (2006) Європейський су з прав людини (далі ‒ ЄСПЛ) відзначив
правильність твердження про те, що з дати ратифікації усі діяння та упущення держави повинні
відповідати Європейській конвенції з прав людини. У свою чергу дана Конвенція не встановлює
ніякого конкретного зобов’язання для договірних держав щодо відшкодування за шкоду або збиток,
нанесені до цієї дати... Будь-який інший підхід підірвав би як принцип неприпустимості зворотної
сили в праві договорів, так і фундаментальну відмінність між порушенням і репарацією, що лежить в
основі відповідальності держав. Суд визнав, що, виходячи зі своєї компетенції ratione temporis, він
не може винести висновок по суті справи, оскільки пов’язані з ним факти, як вбачається, мали місце
до набуття чинності Конвенцією для Хорватії3.
У іній своїй справі «Šilih v. Slovenia» (2009) ЄСПЛ послався на вищезазначену статтю 13 Статей
про відповідальність держав 2001 р. як таку, що представляє собою «відповідне міжнародне право і
практику» в контексті розгляду юрисдикції ratione temporis суду4. ЄСПЛ регулярно відхиляв заяви
про порушення прав на тій підставі, що у відповідний час Європейська конвенція про права людини
не вступила в силу для держави, до якої пред’явлено претензію5.
Міжнародний арбітраж у справі «Railroad Development Corporation (RDC) vs. Republic of
Guatemala» (2012) послався на статтю 13 в підтримку свого твердження про те, що «договір не може
бути порушений до його вступу в силу...»6. У рішенні щодо юрисдикційних імунітетів держави
«Germany v. Italy: Greece Intervening» (2012) Міжнародний Суд ООН підкреслив, що «сумісність будьякого діяння з міжнародним правом може бути визначена тільки шляхом посилання на відповідний
закон, що був чинний на момент вчинення цього діяння»7.
Практика держав свідчить про застосування інтертемпорального права. Як загальний принцип
арбітражні угоди приписують арбітрам застосовувати норми міжнародного права, що діють в момент
вчинення передбачуваного протиправного діяння8. Доктрина міжнародного права також виходить
з того, що протиправність діяння визначається на основі зобов’язань, які є чинними в момент
вчинення діяння9.
Інтертемпоральний принцип доцільно застосовувати до всіх міжнародно-правових зобов’язань,
і стаття 13 Статей про відповідальність держав є спільною з точки зору застосування. Разом з тим
вона не виключає можливості, що держава може погодитися компенсувати шкоду, нанесену в
результаті поведінки, яка не була у певний момент у минулому порушенням будь-якого діючого для
держави міжнародно-правового зобов’язання10. Принцип lex specialis, що закріплений у статті 55
Статей 2001 р. є достатнім для врегулювання будь-якої з подібних справ, коли може бути досягнуто
1

NAFTA (2002). ICSID Additional Facility. Mondev International Ltd. v. United States of America. Case No.
ARB(AF)/99/2. Award. 11 October 2002, para. 68.
2
ICJ Rep (2002). Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria. Cameroon v. Nigeria; Equatorial
Guinea intervening, 346.
3
ECHR (2006). Blečić v. Croatia Judgement, 8 March. Paras 81, 92.
4
ECHR (2009). Šilih v. Slovenia (2009). Judgement, 9 April Para, 107.
5
Лукашук, И. И. (2004). Право международной ответственности. Москва: Волтерс Клувер, 150.
6
ICSID (2012). Railroad Development Corporation (RDC) vs. Republic of Guatemala. Case No. ARB/07/23. Second
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згоди або прийнято рішення про те, що згодом буде визнана відповідальність за поведінку, яка не була
порушенням будь-якого міжнародно-правового зобов’язання в момент її вчинення1.
Отже, принцип інтертемпорального права може мати застереження. Можливо, як вказує Дж.
Кроуфорд, найбільш пряме застереження полягає в тому, що держава може погодитися
на застосування права, що було прийнято пізніше до дій, що вчинялися у минулому або про те, що
договір змінив зміст з плином часу. Перша ситуація, хоча і вкрай рідка, спостерігалася в арбітражному
рішенні по справі Алабама. Стаття VI Вашингтонського договору 1871 року визначала застосовне
право до спору. В ході переговорів, що передували договору, сторони не змогли досягти спільної
позиції, і саме положення договору свідчило про неможливість для британського уряду погодитись
з тим, що норми, викладені у статті VI, були чинними на час вчинення оскаржуваних дій... Проте
арбітри прийняли рішення, що британський уряд погодився на це2. Приклад другої ситуації можна
побачити у справі Mavrommatis Palestine Concessions, коли Постійна палата міжнародного правосуддя
дозволила надати договору зворотну силу на підставі спеціального положення, що містилося в
самому договорі3.
Така ситуація знайшла відображення у ст. 28 Віденської конвенції про право міжнародних
договорів 1969 р., яка передбачає, що «якщо інший намір не випливає з договору або не встановлений
в інший спосіб, то положення договору не є обов’язковими для учасника договору щодо будь-якої дії
чи факту, які мали місце до дати набрання договором чинності для визначеного учасника, або щодо
будь-якої ситуації, яка перестала існувати до цієї дати»4.
Можливе застереження до принципу, викладеному у ст. 13 Статей стосується «прогресивного»
тлумачення зобов’язань. Інтертемпоральний принцип не передбачає, що договірні положення
повинні тлумачитися як «застиглі» в часі 5. Дж. Кроуфорд з цього приводу пише, що розуміння
договору не є «замороженим» у часі, зокрема, міжнародні суди та трибунали іноді вважають
за доцільне відступити від намірів сторін, що існували на час укладення договору. Цей процес
відомий як «прогресивне», «динамічне» або «еволюційне» тлумачення договорів6. Р. Бернхардт
наголошує, якщо метою договору є створення більш тривалих і міцних відносин між сторонами або
гарантування особистих свобод громадянам та іноземцям, то відсутність нових змін в процесі
тлумачення договорів є навряд сумісним з цією метою. Багатосторонні договори про створення
міжнародних організацій та конвенції з прав людини є яскравими прикладами необхідності
еволюційного тлумачення договорів7.
До прикладу, ЄСПЛ вже декілька десятиліть розглядає ЄКПЛ як «живий інструмент»,
керуючись у своїх рішеннях не статичними, одного разу прийнятими нормами, а реально наявними
правовідносинами, особливостями правових систем, культур, правосвідомості різних держав-членів
Ради Європи. Тому можна говорити про «вирівнювання» ролі і місця у цій системі захисту прав
людини норм власне Конвенції та рішень, стандартів і принципів, вироблених Судом. Еволюційний
підхід до ЄКПЛ (тлумачення її положень в еволюції та у відповідності до змінних правовідносин)
було викладено у рішеннях «Тайрер проти Сполученого Королівства» від 25 квітня 1978 р., «Маркс
проти Бельгії» від 13 червня 1979 р. та багатьох інших: «Суд звертає увагу на те, що Конвенція є
живим інструментом і …повинна тлумачитися з точки зору умов сьогоднішнього дня» (в подальшому
такий підхід отримав назву «методу еволюційного тлумачення Конвенції», а сама Конвенція –
«живого інструмента»)8.
Там само.
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Як зазначила КМП ООН, еволюційне тлумачення положень договорів допускається в певних
випадках, однак це не має нічого спільного з принципом, згідно з яким держава може вважатися
відповідальною за порушення тільки того зобов’язання, яке діяло для даної держави в момент
вчинення відповідного діяння. Принцип інтертемпорального права не означає і того, що факти, які
мали місце до набрання чинності будь-якого конкретного зобов’язання, не можуть братися до уваги,
якщо вони є релевантними в інших відносинах. Так, наприклад, в разі зобов’язання забезпечувати
право обвинувачених підлягати суду без невиправданої затримки, періоди утримання під вартою
до вступу в силу відповідного зобов’язання можуть бути прийняті до уваги в якості фактів1.
Застосування принципу інтертемпорального права слід розглянути також щодо норм jus cogens.
Цей принцип можна застосувати до випадків появи нової імперативної норми міжнародного права2.
Відповідальність держави може виникати в зв’язку з найтяжчими діяннями, і режим відповідальності
в таких випадках буде відповідним чином жорстким. Однак навіть поява нової імперативної норми
загального міжнародного права, про що йдеться в статті 64 Віденської конвенції 1969 року, не тягне
за собою будь-якого подальшого визнання відповідальності3. Відповідно до цієї конвенції,
припинення договору, який суперечить новій імперативній нормі, не впливає на права та зобов’язання
або юридичне становище учасників, що виникло в результаті виконання договору до його
припинення, за умови, що такі права і зобов’язання або таке становище можуть надалі зберігатися
тільки в тій мірі, в якій їх збереження саме по собі не суперечить новій імперативній нормі загального
міжнародного права» (п. 2 b ст. 71).
Таким чином, імперативні норми міжнародного права не можуть застосовувався
ретроспективно, ‒ за відсутності згоди держави, яка як передбачається, «порушила» таку норму в
минулому, ‒ з метою встановлення відповідальності держави4.
Варто зауважити, що при визначенні правопорушення можуть братися до уваги і діяння,
вчинені до набрання чинності зобов’язання, якщо вони дають можливість визначити, наприклад,
систематичний характер правопорушення. Однак діяння, вчинені до набрання чинності зобов’язання,
не враховуються при визначенні компенсації5.
Окремої уваги заслуговує ще один аспект застосування інтертемпорального принципу
у контексті розгляду питання про порушення міжнародно-правового зобов’язання держави ‒ щодо
наслідків припинення дії норми, на якій ґрунтується вимога про відповідальність. Норма, дія якої
припинена, очевидно, не може бути використана як нова підстава для оскарження, однак
відповідальність, що вже виникла, не зникає у зв’язку з подальшим припиненням відповідного
зобов’язання. Таким чином, як зазначається в коментарі, інтертемпоральне право «є не лише
необхідною, але і достатньою підставою для відповідальності»6. Зазначений принцип подібний
до того, що викладений у статті 70 (1) (b)Віденської конвенції про право міжнародних договорів, який
передбачає, що якщо договором не передбачено інше або якщо учасники не погодились про інше,
припинення договору відповідно до його положень або відповідно до цієї Конвенції не впливає
на права, зобов’язання або юридичне становище учасників, які виникли в результаті виконання
договору до його припинення. Таким чином, припинення дії порушеного договору не анулює
відповідальність суб’єкта за порушення договору, коли він був чинним. Це ж стосується й випадків
припинення звичаєвих норм7. До прикладу, в арбітражному рішенні по справі «Рейнбоу Уорриор»
відзначалося, що незважаючи на припинення відповідного договірного зобов’язання,
відповідальність Франції за його порушення в минулому зберігається8. У цій справі арбітраж
встановив, що Франція порушила свої зобов’язання по відношенню до Нової Зеландії, не виконавши
вимоги щодо утримання під вартою двох агентів на французькому тихоокеанському острові Хао
згідно з положеннями угоди між Францією та Новою Зеландією9.
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Підсумовуючи зазначимо. Статті про відповідальність держав за міжнародно-протиправні
діяння 2001 р., разом з офіційними коментарями до них, звертаються, принаймні побічно, до проблем,
пов’язаних з інтертемпоральним правом. Проте КМП ООН, зважаючи на вагання юристів, не взяла
на себе зобов’язання вирішувати повністю проблеми інтертемпорального права1. Водночас із самого
початку своєї роботи над проблемою відповідальності КМП ООН спиралася на принцип
інтертемпорального права, згідно якого діяння (дії чи бездіяльність) держави буде розглядатися як
протиправне, якщо воно порушує норму міжнародного права, що є обов’язковою для держави
на момент вчинення діяння. Це твердження відображає максиму «tempus regit actum» («час керує
дією»), що є вже усталеним принципом міжнародного права2. Отже міжнародна протиправність
діяння повинна встановлюватися виходячи із міжнародно-правових зобов’язань, що є чинними для
держави на час вчинення діяння. Встановлення міжнародної відповідальності держав у конкретних
випадках вимагає вирішення низки питань, пов’язаних з принципом інтертемпорального права
(зокрема, щодо ретроспективного застосування відповідальності, еволюційної інтерпретації
міжнародних договорів, нових норм jus cogens, припинення первинних зобов’язань тощо) та
спричиняє необхідність подальшого ґрунтовного вивчення впливу інтертемпорального права
на сферу права міжнародної відповідальності.
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(those deduced by the ECJ practice from the constitutional traditions common to the Member
States and general principles common to the laws of the Member States) contributed to the
democratization of the European Union and its transformation into a guardian of the protection
of human rights. The article states that the ECJ jurisdiction in the area of human rights allows
individuals to obtain an effective mechanism for the protection of their rights. The human rights
based on the constitutional traditions common to the Member States and general principles
common to the laws of the Member States constitute the constitutional acquis of the European
Union as a type of the Union’s acquis.
Keywords: Acquis of EU, Constitutional Traditions, European Court of Justice, European Union,
General Principles, Human Rights.
Introduction
Respect for and protection of human rights is one of the leading activities of the European Union in
accordance with the aim and principles of the organization, enshrined in the founding treaties. Any European
State that respects the values of freedom, democracy, respect for human rights and fundamental freedoms
and the rule of law may apply to become a member of the EU, as provided for by Articles 6 and 49
of the Treaty on the European Union (TEU)1.
The criteria to be met by the candidate countries for accession to the European Union (the Copenhagen
criteria) were approved by the European Council in Copenhagen in June 1993. According to these criteria,
membership in the EU, from the perspective of political standards, requires that the candidate country secures
the stability of institutions, thus guaranteeing democracy, the rule of law, respect for human rights and
protection for minorities.
Countries wishing to become members of the EU should not only consolidate democracy and the rule
of law into their constitutions, but also implement those principals in everyday life. Their constitutions must
guarantee democratic freedoms, including political pluralism, freedom of speech and freedom of conscience.
They should establish democratic institutions and independent judiciary, bodies of constitutional jurisdiction.
This will in turn create conditions for the normal functioning of state institutions, free and fair elections, the
periodic change of the ruling parliamentary majority, as well as recognition of the important role of the
opposition in political life.
As studies of the development of European constitutionalism have emerged, parallel studies have been
conducted of the development of the human rights protection mechanism in the European Union. For
example, R. Arnold has pointed out that “The fact that the attempt to establish a Constitution for Europe has
1

EUR-Lex (2007). Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European
Community <http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM: EN:HTML> (2020, April, 10).
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failed does not hinder to qualify the EU order as a supranational order which is in its basic structures,
constitutional. The EU Treaty itself, the EU Fundamental Rights Charter and the core parts of the Treaty on
Functioning of the EU are in their quality “fundamental”, constitutive” of its own legal order, i.e.
“constitutional”1. In the EU the constituent treaties have endowed the Court of Justice (ECJ) the functions of
international, constitutional, administrative courts and the courts of general jurisdiction. In the area of
constitutional jurisdiction, the ECJ is empowered to interpret the EU law, it also carries out a function of
constitutional control when deciding on the legality of the Union’s legislative acts, exercises the function of
protecting human rights and freedoms in the EU. Due to its own decisions the EU Court of Justice has
accumulated considerable judicial practice in the field of fundamental rights2.
1. The role of the ECJ in the protection of human rights in the European Union
The European Union law uses some legal constructions the other legal systems are not familiar with.
In the Treaty on European Union (TEU) and the Treaty on Functioning of the European Union (TFEU) “the
constitutional traditions common to the Member States” (CTC) (Article 6 TEU), “the general principles
common to the laws of the Member States” (GPL) (Article 340 TFEU) belong to such legal constructions.
By construing those provisions of the founding treaties, the Court of Justice of the EU (ECJ) exercised
“progressive development” of the European Union EU law. It concerns first of all the area of human rights.
From the outset of functioning of the European communities there was no integrated mechanism to
protect human rights. National constitutional human rights protection systems which operated in every EU
Member State formed the bases for the human rights protection system of the Union. Additionally, the
protection of human rights has become an integral part of the activities of the Council of Europe. All EU
Member States are members of the Council of Europe. Evolvement of the legal framework at the EU level to
ensure the protection of rights and freedoms was previously gradual, but the system has great potential for
development.
In the early stages of its evolution the EU did not pay primary attention to human rights. It was believed
that such issues were outside the goals of economic integration and that the list of human rights should thus
not be included in the founding treaties of the European Community.
On the other hand, the competence of institutions of the European Community in the field of human
rights was limited. The European Court of Justice did not have criminal jurisdiction, narrowing its ability to
engage in the protection of human rights and freedoms. While hearing cases, the ECJ had to deal with political
and social rights only occasionally. Therefore, the ECJ did not consider the issue of human rights systematically.
However, it was for the Court of Justice to begin to confer the Community competence in the sphere
of human rights. By construing “the constitutional traditions common to the Member States” (CTC) the ECJ
contributed to the formation of the EU catalog of human rights. The expression “the constitutional traditions
common to the Member States” (CTС) appeared in the ECJ decision in the Case 11/70 Internationale
Handelsgesellschaft (1970)3. The case dealt with the introduction of licenses for the export of agricultural
products within the common agricultural policy, the Court of Justice held that fundamental human rights are
part of the constitutional principles common to the Member States of the European Community. The Court
of Justice was therefore supposed to protect basic human rights by applying the relevant provisions of the
constitution and international agreements on human rights to which both the Member States were party.
In this case, the Court of Justice decided that it should protect fundamental rights, taking into account
the basic principles of the Community. Protection of these rights, in accordance with the common
constitutional traditions of the Member States, should be provided within the structure and goals of the
European Communities. The Court of Justice further stated that the source of the validity of the concept of
human rights was the legal framework of the European Communities. In such instances, the Court of Justice
should apply national constitutions and international treaties of the Member States relating to the protection
of human rights, not as the source of European Community law, but taking into account interests
of Communities.
1

Arnold, R. (2018). Anthropocentric Constitutionalism in the European Union: Some Reflections. The European
Union – What Is Next? Monograph. Chech Republic: Wolters Kluwer, 112-113.
2
Muraviov, V., Mushak, N. (2018). Constitutional jurisdiction of the EU Court of Justice in: Development
of Constitutional Law through Constitutional Justice. Landmark Decisions and their Impact on Constitutional Culture.
Gdansk, 124.
3
EUR-Lex (1970). Judgment of the Court. Internationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr- und Vorratsstelle
für Getreide und Futtermitte <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61970CJ0011>
(2020, April, 10).
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The CCT has subsequently been confirmed by the case law of the Court concerning the safeguard
of human rights.
In his judgment in the Case 4/73 J. Nold (1974) the ECJ stated that fundamental rights form an integral
part of the general principles of law, the observance which the Court of Justice ensures, in accordance with
constitutional traditions common to the Member States and with international treaties on which the Member
States have collaborated or of which they are signatories1.
In its further practice the ECJ, in particular, has placed on the Union level a number of fundamental
rights, including the right of property, right to pursue a trade or profession, right to respect for his private and
family life, his home and his correspondence, prohibition of discrimination.
In the Case 44/79 Hauer (1979), the ECJ held that “the right to property is guaranteed in the Community
legal order in accordance with the ideas common to the Constitutions of the Member States, which are also
reflected in the First Protocol to the European Convention for the Protection of Human Rights, taking into
account the constitutional precepts common to the Member States, consistent legislative practices and Article
1 of the First Protocol to the European Convention for the Protection of Human Rights, the fact that an act of
an institution of the Community imposes restrictions on the new planting of vines cannot be challenged in
principle as being incompatible with due observance of the right to property. However, it is necessary that
those restrictions should in fact correspond to the objectives of general interest pursued by the Community
and that, with regard to the aim pursued, they should not constitute a disproportionate and intolerable
interference with the rights of the owner, such as to impinge upon the very substance of the right to property”2.
Also in this case the ECJ also stated that “in the same way as the right to property, the right of freedom to
pursue trade or professional activities, far from constituting an unfettered prerogative, must be viewed in the
light of the social function of the activities protected thereunder. In particular, this being a case of the
prohibition, by an act of an institution of the Communities, on the new planting of wines, it is appropriate to
note that such a measure in no way affects access to the occupation of wine-growing or the free pursuit of
that occupation on land previously devoted to wine-growing. Since this case concerns new planting, any
restriction on the free pursuit of the occupation of wine-growing is an adjunct to the restrictions placed upon
the exercise of the right to property”3.
In the other Case 234/85 Keller (1986) the ECJ stated that “the freedom to pursue one`s trade or
profession is protected within the Community legal order only subject to the limits justified by the general
objectives pursued by the Community, on condition that the substance of the right is left untouched. Whereas
the Community rules on the labelling of wines place certain restrictions within a clearly defined sphere on
the business activity of the traders concerned, they in no way impinge on the actual substance of the freedom
to pursue that activity”4.
In the Case 136/79 National Panasonic (1980) the ECJ held that “the applicant relies in particular on
the article 8 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of
4 November 1950 whereby “everyone has the right to respect for his private and family life, his home and
his correspondence”. It considers that those guarantees must be provided mutatis mutandis also to legal
persons. In this respect it is necessary to point out that Article 8 (2) of the European Convention, in so far as
it applies to legal persons, whilst stating the principle that public authorities should not interfere with the
exercise of the rights referred to in Article 8(1), acknowledges that such interference is permissible to the
extent to which it “it in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of
national security, public safety or economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime,
for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others” 5.
By dwelling on issues of sex discrimination the ECJ stressed that “the stuff regulations cannot however
treat officials differently according to whether they are male or female, since termination of the status
EUR-Lex (1970). Judgment of the Court of 14 May 1974. J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung v Commission
of the European Communities <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61973CJ0004
(2020, April, 10).
2
EUR-Lex (1979). Judgment of the Court of 13 December 1979. Liselotte Hauer v Land Rheinland-Pfalz. Case 44/79.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:61979CJ0044> (2020, April, 10).
3
Ibid.
4
EUR-Lex (1986). Judgment of the Court (Third Chamber) of 8 October 1986. Staatsanwaltschaft Freiburg v Franz
Keller. Case 234/85 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:61985CJ0234> (2020, April, 10).
5
EUR-Lex (1980). Judgment of the Court of 26 June 1980. National Panasonic (UK) Limited v Commission
of the European Communities. Case 136/79 <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=136/
79&td=ALL> (2020, April, 10).
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of expatriate must be dependent for both male and female officials on uniform criteria, irrespective of sex.
The rule that there should be no discrimination is a general principle of the Community legal order. It is a
principle contained in the list of fundamental human rights recognized within the Member States and within
the context of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms; consequently, it forms
part of Community law and must be protected by the Court of Justice. First the respect for fundamental rights
is a limitation on all Community acts which means that any measure whereby the powers of the Community
institutions are exercised is subject to that limitation and in that sense the entire structure of the Community
is under an obligation to observe that limitation. Secondly where directly applicable Community measures
exist (by the effect of the Treaties of secondary legislation) they must be interpreted in a manner which
accords with the principle that human rights must be respected. I do not think that it is possible to say more
than that. In particular, legal relationships which are left within the powers of the national legislature must be
understood to be subject to the constitutional principle that human rights must be respected which applies in
the State to which the relationship is subject, in so far as the internal provisions are not replaced by directly
applicable Community provisions1.
One more group of human rights was deduced by the ECJ practice from general principles of law
common to legal systems Member States. These include: non-retroactivity of penal provisions, the right of a
person whose interests are perceptibly affected by a decision taken by a public authority must be given the
opportunity to make his point of view known; a general requirement of natural justice that any previous
punitive decision must be taken into account in determining any sanction which is to be imposed; the right of
a person for legal assistance, which includes: the opportunity to be represented by a lawyer when it comes to
the protection of his legal rights; the right of the advocate to access to all necessary documents; providing the
person with opportunities for confidential communication with a lawyer; the right of a person not to testify
against himself; the rights of defense.
In the Case 63/83 Kent Kirk (1984) the ECJ underlined that “the principle that penal provisions may
not have retroactive effect is one which is common to all the legal orders of the Member States and is
enshrined in Article 7 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms as a fundamental right; it takes its place among the general principles of law whose observance is
ensured by the Court of Justice”2.
In the Case 17/74 Transocean Marine Paint Association (1974) the ECJ held that “it is clear, however,
both from the nature and objective of the procedure for hearing, and from Articles 5, 6 and 7 of Regulation NO
99/63, that this Regulation, notwithstanding the case specifically dealt with Articles 2 and 4, applies the general
rule that a person whose interests are perceptively affected by a decision taken by a public authority must be
given the opportunity to make his point of view known. This rule requires that an undertaking be clearly
informed, in good time, of the essence of conditions to which the Commission intends to subject an exemption
and it must have the opportunity to submit its observations to the Commission. This is especially so in the case
of conditions which, as in this case, impose considerable obligations having far-reaching effects”3.
In the Case 14/68 Wilhelm (1969) the ECJ point out that “a general requirement of natural justice, such
as that expressed at the end of the second paragraph of Article 90 of the ECSC Treaty, demands that any
previous punitive decision must be taken into account in determining any sanction which is to be imposed.
In any case, so long as no Regulation has been issued under Article 87(2)(F), no means of avoiding such a
possibility is to be found in the general principles of Community law”4.
In the Case 374/87 Orkam (1989) the ECG underlined that In the absence of any right to remain silent
expressly embodied in Regulation No 17, it is appropriate to consider whether and to what extent the general
principles of Community law, of which fundamental rights form an integral part and in the light of which all
Community legislation must be interpreted, require recognition of the right not to supply information capable
of being used in order to establish, against the person supplying it, the existence of an infringement of the
EUR-Lex (1976). Judgment of the Court of 8 April 1976. Gabrielle Defrenne v Société anonyme belge de navigation
aérienne Sabena. Case, 43-75 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61975CJ0043>
(2020, April, 10).
2
EUR-Lex (1984). Judgment of the Court of 10 July 1984. Regina v Kent Kirk. Case 63/83
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:61983CJ0063> (2020, April, 10).
3
EUR-Lex (1974). Judgment of the Court of 23 October 1974. Transocean Marine Paint Association v Commission
of the European Communities. Case 17-74 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:61974CJ0017>
(2020, April, 10).
4
EUR-Lex (1969). Judgment of the Court of 13 February 1969. Walt Wilhelm and others v Bundeskartellamt.
Case 14-68 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:61968CJ0014> (2020, April, 10).
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competition rules. In general, the laws of the Member States grant the right not to give evidence against
oneself only to a natural person charged with an offence in criminal proceedings.
A comparative analysis of national law does not therefore indicate the existence of such a principle,
common to the laws of the Member States, which may be relied upon by legal persons in relation to
infringements in the economic sphere, in particular infringements of competition law. As far as Article 6 of
the European Convention is concerned, although it may be relied upon by an undertaking subject to an
investigation relating to competition law, it must be observed that neither the wording of that article nor the
decisions of the European Court of Human Rights indicate that it upholds the right not to give evidence
against oneself. Article 14 of the International Covenant, which upholds, in addition to the presumption of
innocence, the right (in paragraph 3(g)) not to give evidence against oneself or to confess guilt, relates only
to persons accused of a criminal offence in court proceedings and thus has no bearing on investigations in the
field of competition law.
It is necessary, however, to consider whether certain limitations on the Commission’s powers of
investigation are implied by the need to safeguard the rights of the defence which the Court has held to be a
fundamental principle of the Community legal order1.
In the Case 322/82 Michelin v Commission (1983) the ECJ held that the necessity to have regard to
the rights of the defense is a fundamental principle of Community law which the Commission must observe
in administrative procedures which may lead to the imposition of penalties under the rules of competition
laid down in the Treaty. Its observance requires inter alia that the undertaking concerned must have been
enabled to express its views effectively on the documents used by the Commission to support its allegation
of an infringement”2.
At the same time the ECJ reaffirmed its competence to protect the rights enshrined in the European
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950.
In the Case 136 /79 National Panasonic (1980), the ECJ held that although the European Convention
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950 was not the part of the EU legal
order, its provisions should nevertheless be implemented. Therefore any measures adopted within the EU
would not be valid if they were contrary to the provisions of the Convention. So by virtue of the practice of
the Court of Justice human rights were attributed to the general principles of European Community law.
Some scholars criticized the ECJ activities in deducing the human rights from the CCT. They accused
the ECJ of adopting “rhetoric of tradition” and a common heritage on which to base the “mythical
construction of the European spirit”. They also consider the ECJ practice as an attempts to seek a real
commonality of constitutional traditions, by considering as common those traditions present in the majority
of the constitutions of the Member States, or in a certain number of constitutions, or even to consider as
“common” a particularly relevant constitutional tradition present, however, in only one Member State. The
principle of “inviolable human dignity” is a case in point, only found in the German constitutional tradition3.
In the Preamble to the Single European Act the Member States expressed their determination to work
together to promote democracy on the basis of fundamental rights by stating the following: “Determined to
work together to promote democracy on the basis of the fundamental rights recognized in the constitutions
and laws of the Member States, in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms and the European Social Charter, notably freedom, equality and social justice”4.
In the Maastricht treaty on the European Union these rights were definitely recognized and included in
Article F (2) of the TEU the CTC in the following reduction: «The Union shall respect fundamental rights,
as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
signed in Rome on 4 November 1950 and as they result from the constitutional traditions common to the
Member States, as general principles of Community Law»5.
EUR-Lex (1989). Judgment of the Court of 18 October 1989 Orkem v Commission of the European Communities.
Case 374/87 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61987CJ0374> (2020, April, 10).
2
EUR-Lex (1983). Judgment of the Court of 9 November 1983. NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin
v Commission of the European Communities. Case 322/81 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=
CELEX%3A61981CJ0322> (2020, April, 10).
3
Belvisi, F. (2005). The “Common Constitutional Traditions” and the Integration of the EU. International Institute
for the Sociology of Law 2005, 30.
4
EUR-Lex (1987). The Single European Act <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0027>
(2020, April, 10).
5
The official website of the European Union (1992). The Maastricht treaty <https://europa.eu/european-union/law/
treaties_en> (2020, April, 10).
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In the end, this provision was included with small amendments in Article 6.3 of the Lisbon Treaty on
the European Union in the following reduction: “Fundamental rights, as guaranteed by the European
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and as they result from the
constitutional traditions common to the Member States, shall constitute general principles of the Union’s
law”.
2. The constitutional acquis of the European Union
The questions arise if the CCT and the GPL may constitute acquis of the Union?
In the EU law legal theory and practice there is no definition of the acquis which constitutes the bases
of the EU legal order and determine the parameters for the harmonization of third countries national
legislation with legislation of the European Union.
A special importance of the acquis concept consists in guaranteeing homogeneity of the legal system
of the European Union, since it is based on the idea that its elements may not be changed in the process of
cooperation with other subjects of international law. As a whole, it ensures the integrity of this system and
necessarily a uniform application of EU law in all the Member States1.
Homogeneity of law of European Union is maintained, in particular, in the light of the interpretation
given by the ECJ to EU law in several of its rulings. The Court considered the EU law as a new legal order
for the sake of which the States have restricted their sovereign powers and which is distinct both from
international law and domestic law2.
The term “acquis” is of French origin. Although it has its equivalents in other languages of the Member
States and third countries, lots of documents and papers on EU law use this French version3. References to
the acquis may be found in the Lisbon Treaties on the European Union and on functioning of the European
Union, documents adopted by EU institutions, international agreements of the Union and the ECJ’s rulings.
The ECJ has also made its contribution to developing the notion of acquis. In its judgments in cases
80 and 81/77, Commissionnaires Reunis et Ramel4, the European Court of Justice referred to the acquis
communautaire as an update of the Community concerning the unification of the market. However,
as the practice has shown, the ECJ has failed to play any noticeable role in the development of the EU’s
acquis doctrine.
So, the acquis concept mainly associated with internal market legal rules.
References to the acquis are also contained in the EU legal acts on matters of foreign relations of the
Union. An explicit interpretation for the notion of the acquis can be found in the Opinion of the EC
Commission of 23 May 1979 concerning the accession of Greece to the European Communities. The EC
Commission considered that, in joining the Communities the applicant state accepts without reserve the
Treaties and their political objectives, all decisions taken since their entry into force, and the actions that has
been agreed in respect of the development and reinforcement of the Communities; it is essential feature of
the legal system set up by the Treaties establishing the Communities that certain provisions and certain acts
of the Community institutions are directly applicable, that Community law takes precedence over any national
provisions conflicting with it, and the that procedures exist for ensuring the uniform interpretation of this law;
accession to the Communities entails recognition of the binding force of these rules, observance of which is
indispensable to guarantee the effectiveness and unity of Community law; the principles of pluralist
democracy and respect for human rights form part of the common heritage of the peoples of the States brought
together in the European Communities and are therefore essential elements of membership of the
Communities5.

1

EUR-Lex (1982). Document 61981CJ0104 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%
3A61981CJ0104> (2020, April, 10).
2
EUR-Lex (1963). Judgment of the Court of 5 February 1963. NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming
van Gend & Loos v Netherlands Inland Revenue Administration. Case 26/62 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX%3A61962CJ0026> (2020, April, 10).
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Gialdino, C. (1995). Some Reflection on the Acquis Communautaires. Common Market Law Review, 3, 1090-1091.
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EUR-Lex (1978). Judgment of the Court of 20 April 1978. Société Les Commissionnaires Réunis SARL
v Receveur des douanes; SARL Les fils de Henri Ramel v Receveur des douanes. Joined cases 80 and 81/77
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:61977CJ0080> (2020, April, 10).
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EUR-Lex (1979). Commission Opinion of 23 May 1979 on the application for accession to the European Communities
by the Hellenic Republic <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A11979H%2FAVI%2FCOM>
(2020, April, 10).
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The acquis in the field of foreign policy and security will include the Maastricht Treaty and its political
objectives"1.
In the EC Commission’s Communication of 10 May 2004 "The European Neighborhood Policy,
Strategy Paper", the term acquis is used in connection with the following two aspects. The first aspect
concerns conditions for Libya’s entry into the Barcelona process of co-operation between the EU and
Mediterranean countries – one of them is Libya’s full acceptance of the Barcelona acquis2. Secondly, the use
of this term is associated with the implementation of agreements on partnership and co-operation as well as
of association agreements. The document emphasizes that the neighboring countries’ "legislative and
regulatory approximation will be pursued on the basis of commonly agreed priorities, focusing on the most
relevant elements of the acquis for stimulation of trade and economic integration, taking into account the
economic structure of the partner country, and the current level of harmonization with EU legislation".
Also, the term "acquis" has been used in the sphere of international agreements of the Community.
In particular, references to the acquis are contained in some stabilization agreements concluded between the EC
and Balkan countries. Article 72 of the agreement on stabilization and association between the EC and Serbia,
concluded in 2001, provides that the Parties recognize the importance of the approximation of the existing
legislation in Serbia to that of the Community and of its effective implementation. Serbia shall endeavor to
ensure that its existing laws and future legislation will be gradually made compatible with the Community
acquis. Serbia shall ensure that existing and future legislation will be properly implemented and enforced3.
The mentioned examples suggest that the term "acquis" has various meanings and content in EU law.
Consideration should also be given to the fact that, according to all these documents, court decisions and
doctrines, the acquis includes, in addition to provisions of agreements and acts by EU institutions, also
declarations and resolutions adopted within the framework of the Community – that is, even the acts which
are not binding. It also includes the ECJ’s case law, though rulings by this authority do not belong to the
sources of EU law as laid down in the founding Treaties of the European Union. This suggests that the content
of the acquis is wider than the term "EU law" and may be equated with the EU legal order. On the other hand,
it should be noted that it is possible that, when defining the content of the acquis, the EU institutions did not
reasonably undertake to clearly outline its scope. The matter is in the following. Although it is believed that
acquis is essentially an established body of rules to be unconditionally recognized both by the Member States
and the States expressing their wish to accede to the European Union – for this reason, this body may not be
changed during negotiations on accession, – in reality, the content of the acquis has continuously been
updated. In particular, it is regularly augmented by new rules as, for instance, in the case with the inclusion
into the EU’s acquis the provisions of Schengen agreements.
On the other hand, parts of the acquis are regularly excluded from the legal instruments at the expense
of those acts which have lost their effect. One should bear in mind that not all the rules making up the body
of the acquis are relevant for the candidate country. There are also those that do not concern a particular
country, although the latter has in some instances to accept that the rules are binding upon it.4
In this context, we can distinguish to some extent between the content of the internal and external
acquis. The first part forms the basis for the legal order of the European Union, whereas the content of the
second one depends on the level of relations between the European Union and third countries.
Thus, with the concept of the acquis being quite flexible and uncertain, the content of the acquis is not
something fixed and steady as well – rather, it is permanently being updated. This flexibility is especially
noticeable when it comes to the recognition of the acquis by third countries. First of all, this concerns the
countries whose relations with the European Union are based on the association and partnership agreements,
since only some of such agreements envisage the approximation of laws of such countries to EU law.
However, the most important point is that the specific content of the acquis for the countries intending to
conclude association or partnership agreements with the EC may be determined only when the conclusion of
such agreements is being negotiated.
1
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of the European Communities, 3/92 <http://aei.pitt.edu/1573/> (2020, April, 10). .
2
EUR-Lex (2003). Communication from the Commission – European Neighbourhood Policy – Strategy paper
COM/2004/0373 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52004DC0373 (2020, April, 10).
3
The official website of the European Union (2001). Agreement on Stabilization and Association between the EC
and Serbia <https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/serbia/key_document/saa_en.pdf>
(2020, April, 10).
4
European Union (1999). Foundations of politics, institutions and law. Кyiv, 40-41.
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Moreover, the specific content of the acquis changes depending on the Communities’ approaches to
determining the level of co-operation between the parties. For instance, the EEA Agreement, which does not
aim to prepare the Contracting States for EU membership, was to be concluded upon the condition that the
associated countries recognize 1,400 acts of the whole body of EC acts making up the acquis, whereas the
association frameworks for preparing Central and Eastern European countries for EU membership required
that only 1,100 acts – most of which governed issues of the internal market – were be approved by the
associated countries so as for them to be eligible for accession to European Union1.
According to the European law doctrine, the acquis is commonly understood as a body of legal rules,
court decisions, doctrinal notions, recommendations, arrangements, etc., which have been established or
adopted by the European Communities in their practice and which should be unconditionally accepted by the
States candidates for EU membership – that is, as something which may not be negotiated2. An attempt has
also been made to define the types of acquis (accession acquis, institutional acquis, acquis concerning
associations with third countries, acquis of the European economic space etc.).
However, there is no mentioning about the constitutional acquis as a special part of the Union`s acquis.
In our opinion, the CCT and GPL and the norms and principals deduced by the ECJ from the CCT and GPL
should be considered as constitutional acquis that form the integral part of the acquis of the Union.
According to many lawyers the constituent agreements of the European Union contain important
elements of Constitutions: they legitimize the power of the EU, consolidate the powers of the EU, determine
the restrictions for its activity3.
The constitutional acquis supplements the constitutional provisions of the constituent treaties. Together
with the European Charter of Human Rights they constitute the essential elements of the EU constitutional
provisions.
Conclusions
Over the past 60 years the European Union has come a long way to establish its own human rights
protection system: from full deflection of the idea that human rights can take advantage of to the provisions
of EU law, to developing its own catalogue of human rights by the interpretation by the ECJ of the
constitutional traditions common to the Member States and the general principles common to the laws of the
Member States, enshrined in the founding treaties of the EU. The adoption of the Charter of Fundamental
Rights contributed to the establishment in the EU of its own human rights protection system. In addition, the
entry into force of the Lisbon Treaty introduced a legal basis for the EU’s accession to the European
Convention on Human Rights. All those rights form the EU constitutional acquis as a core of the future
European Constitution.
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НЕТИПОВІ ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНИХ
ВИБОРЧИХ СТАНДАРТІВ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ
ОБОВ’ЯЗКОВОСТІ ДЛЯ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ
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The article deals with the role of atypical sources of international election standards and the
problems of their binding force for member states of the international and regional communities,
in particular on the example of the Venice Commission. The issues of legal nature, legal force are
covered, as well as the nature and scope of documents adopted by non-statutory bodies of
international intergovernmental organizations and international non-governmental
organizations. The author provides ways to legalize such acts, including: binding the decisions of
non-statutory bodies of the international intergovernmental organizations; legalization of the
non-statutory body of international intergovernmental organizations; gradual legalization of the
non-statutory body or its decisions.
Keywords: electoral law, electoral legislation, international election standards, legal nature of
international election standards, international organizations.
Постановка проблеми. Питання легалізації, легітимації міжнародних виборчих стандартів,
що закріплені в міжнародних міждержавних договорах та прийняті державами в рамках міжнародних
міжурядових організацій (далі – ММУО) і підлягають обов’язковому виконанню як їх міжнародноправові зобов’язання і одночасно норми національного права, у більшості аспектів практично
не викликають зауваження, то прийняття нормативних актів різними нестатутними органами ММУО
та міжнародними неурядовими організаціями (далі – МНУО) викликають питання щодо їх правової
природи, юридичної сили й, звичайно, щодо обов’язковості їх виконання державами, що є членами
міжнародної та регіональних спільнот.
Крім того, у наявності існує проблема виконання державами рішень органів ММУО, що
приймаються їх статутними органами. Але тут вже існує усталена практика, що заснована на визнанні
того факту, що якщо держава є членом відповідної ММУО, то вона бере на себе обов’язок щодо
виконання всіх її рішень, в тому числі й рішень, що приймають допоміжні органи такої ММУО, що
створені відповідно до її статуту.
Але, незалежно від того, тут існує проблема, що знаходить відповідний вираз у дефектності
міжнародної правосуб’єктності як самої ММУО, так й держав, що є її членами, бо при створені
ММУО всі їх права і можливості, по великому рахунку, закріплюються в їх статутному документі, що
й визначає їх міжнародну правосуб’єктність. Якщо статутний орган ММУО приймає відповідне
рішення у вигляді відповідного міжнародного акту, то виникає кореспондуючий обов’язок державичлена цієї організації щодо виконання цього рішення. Однак тут на практиці може виникнути два
шляхи для вирішення цієї проблеми: перший – коли держава-член ММУО відмовляє у виконанні
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такого рішення статутного органу ММУО, посилаючись на те, що він вийшов за рамки статутної
правосуб’єктності ММУО; другий – коли держава виконує таке рішення, що зафіксоване
в міжнародному акті та мовчазно визнає факт як міжнародної правосуб’єктності статутного органу
ММУО, так й факт довільного розширення міжнародної правосуб’єктності самої ММУО і таким
чином сприяє формуванню такої нової, розширеної її правосуб’єктності, що не була раніше
закріплена в її статутному документі. Таким чином, йде процес розширення об’єктної бази
міжнародно-правового регулювання конкретної ММУО і фактично відносно цього формується
міжнародний звичай, бо право ММУО регулювати відповідні питання, які вона або її статутні органи
вже почали регулювати фактично самостійно, у явочному порядку, не є передбаченим статутними
документами ММУО.
При виникненні питання про виконання рішень державами, що прийняті позастатутними
органами ММУО, членами якої вони є та які створюються самими ММУО для полегшення їх роботи
або спеціалізації у відповідних напрямках їх статутної діяльності, що мають консультативний або
інший статус – його вирішення повністю залежить від волевиявлення держави-члена. Саме вона має
прийняти рішення про виконання або невиконання міжнародного акта, який прийнятий
позастатутним органом ММУО. Однак тут виникає відповідна проблема морально-етичного
характеру: якщо держава є членом відповідної ММУО, то це означає, що вона визнає її особливу роль
та значення у міжнародній системі саме в вирішенні відповідного профільного кола проблем, що
представляють особливий інтерес для членів міжнародної спільноти та мають велике значення для
співробітництва держав у відповідній профільній сфері – у нашому випадку в сфері прав людини
щодо виконання її політичних прав у виборчому процесі. Звідсіля держава-член довіряє відповідній
ММУО, яка має відповідний міжнародний авторитет, вирішувати коло проблем, що входять до її
статутних завдань. Тому держава може вільно і усвідомлено піти на визнання рішень позастатутних
органів такої ММУО, формуючи спочатку міжнародний звичай, а потім, після визнання більшістю
членами ММУО правосуб’єктності таких позастатутних органів – й відповідні міжнародні норми, що
будуть закріплювати часткову, фрагментарну, функціональну міжнародну правосуб’єктність таких
позастатутних органів.
Відтак, метою статті є визначення особливостей нетипових джерел міжнародних
виборчих стандартів та проблеми їх обов’язковості для держав-членів міжнародної та
регіональних спільнот.
Результати дослідження. При виникненні питання щодо виконання державами-членами
міжнародної і регіональних спільнот рішень, що прийняті МНУО, тобто інституціями міжнародного
громадянського суспільства, слід зазначити те, що хоча й такі рішення можуть бути прийнятими
в межах міжнародно-правових зобов’язань держави, що були взяті в рамках ООН або ММУО чи
розвивають такі зобов’язання – у держав не виникає обов’язку щодо їх виконання і таке виконання
може мати добровільний характер, спираючись на повагу держави до позиції міжнародної
громадськості. Але тут є один важливий момент – якщо держава дає згоду на виконання таких рішень
та закріплює їх відповідним чином у вигляді відповідного обов’язку держави – то остання легалізує
такі зобов’язання шляхом їх нормативізації у національному законодавстві. Якщо кількість держав,
що пішли таким шляхом є значною, то може розпочатися процес міжнародної правотворчості, що піде
декількома шляхами: а) держави-підписанти таких рішень МНУО в рамках ММУО можуть дійти
висновку про необхідність їх трансформації у міжнародно-правові зобов’язання держав шляхом
відповідного доповнення багатосторонніх угод або прийняття нової угоди; б) одна з державпідписантів може виступити з ініціативою про необхідність розробки спеціальної міжнародної
конвенції, що легітимує рішення МНУО; в) з такою ініціативою виступає ММУО.
Однак, в даний час, у зв’язку з глобалізацією міжнародної системи та міжнародної спільноти
держав відбувається одночасно посиленням ролі міжнародних організацій на міжнародній арені,
зазначені аспекти діяльності розглянутих організацій потребують переосмислення і, найчастіше,
нового аналізу.
Вважаємо, що держава, вступаючи в будь-яку ММУО, по-перше, бере на себе зобов’язання
тільки в рамках його установчого (статутного) акту, що визначає міжнародну правосуб’єктність
конкретної ММУО, а, по-друге, якщо тлумачити положення такого установчого акту, то для держави
є обов’язковими тільки рішення статутних органів ММУО. Дійсно, держава може визнавати рішення
нестатутних (допоміжних) органів ММУО, що були створенні з метою вирішення конкретних
актуальних проблем та є допоміжними органами таких організацій. Але таке визнання функціонує
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не на рівні зобов’язання держави, що вона брала на себе в рамках установчого акту ММУО, а на рівні
міжнародного звичаю, який формально не зобов’язує державу до обов’язкового виконання. Разом
з тим, враховуючи досить частий характер виникнення такого питання, його можна вирішити завдяки
відповідних організаційно-правових дій статутних органів ММУО трьома шляхами:
а) надання відповідної обов’язковості рішенням нестатутних органів ММУО, виходячи з їх
особливої важливості, що були ними прийняти в межах їх функціональної компетенції, шляхом
наступної легалізації статутними органами самої ММУО;
б) надання легалізації самому нестатутному органу ММУО, шляхом одночасної
трансформації його правового статусу з нестатутного в статутний орган ММУО (внесення змін
до статуту організації);
в) поступової легалізації самого нестатутного органу чи його рішень завдяки надання йому
відповідних профільних завдань, що формують його функціональну (часткову, фрагментарну)
міжнародну правосуб’єктність.
В контексті здійсненого дослідження вважаємо за необхідне аналіз діяльності такої
міжнародної організації як Європейської комісії за демократію через право (Венеціанської комісії
(далі – ВК).
Європейська комісія за демократію через право – більш відома як Венеціанська комісія,
оскільки засідає у Венеції – є дорадчим органом Ради Європи з конституційних питань. Роль
Венеціанської комісії полягає у наданні юридичних консультацій своїм державам-членам і, зокрема,
у наданні допомоги державам, які бажають привести свої правові та інституційні структури
у відповідність до європейських стандартів та міжнародного досвіду в галузі демократії, прав людини
та правління права. Вона також допомагає забезпечити розповсюдження та консолідацію спільної
конституційної спадщини, відіграючи унікальну роль у врегулюванні конфліктів, та надає
"надзвичайну конституційну допомогу" державам, що перебувають у перехідному періоді.
Комісія налічує 62 держави-члени: 47 держав-членів Ради Європи та 15 інших країн (Алжир,
Бразилія, Канада, Чилі, Коста-Ріка, Ізраїль, Казахстан, Республіка Корея, Косово, Киргизстан,
Марокко, Мексика, Перу, Туніс та США). Аргентина, Японія, Сен-Осада та Уругвай є спостерігачами,
Білорусь має статус асоційованої держави-члена. Південноафриканська Республіка та Палестинська
національна адміністрація мають особливий статус співпраці. Європейська комісія та ОБСЄ / БДІПЛ
беруть участь у пленарних засіданнях Комісії.
Його окремими членами є викладачі публічного та міжнародного права, верховні та
конституційні суди, члени національних парламентів та низка державних службовців. Вони
призначаються державами-членами на чотири роки, але діють у своїй індивідуальній якості. Пан
Джанні Букікчіо, Італія, є головою Комісії з грудня 2009 року.
Комісія працює у трьох напрямках1:
– демократичні інститути та основні права;
– конституційне правосуддя та звичайне правосуддя;
– вибори, референдуми та політичні партії.
Комісія ділиться стандартами та найкращими практиками, прийнятими в країнах Ради Європи
за її межами, особливо в сусідніх країнах.
Коли у 1990 році було створено ВК – це був проект всього лише десятку держав-членів РЄ,
що були зацікавлені в просуванні європейського конституційного надбання. На сьогодні, на думку
Голови Венеціанської комісії К Дж. Букіккіо, вона «визнана невід’ємною частиною європейської
конституційної архітектури і значимим партнером цілої низки неєвропейських держав. 60 країн є
повноправними членами Венеціанської комісії»2.
Фактично виникнення ВК стало об’єктивним процесом, що розпочався після розпаду Союзу
РСР та світової системи соціалізму, коли нові демократії континенту визнали і сприйняли цінності
РЄ – права людини, демократичні принципи, верховенство права – і стали його повноправними
членами. Однак вони явно потребували допомоги зарубіжних експертів, щоб втілити свої нові ідеали
у національних конституціях і законодавчих актах. Саме в цей час ВК була здатна здійснити таку

Устав Европейской комиссии за демократию через право, 2002 (Совет Европы). Council of Europe
<https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/default.aspx?p=01_01_Statute> (2020, листопад, 12).
2
Хабриева, Т. Я., Лафитский, В. И. (ред.) (2014). Венецианская комиссия: сто шагов к демократии через право.
Москва: Статут, 9.
1
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допомогу, її члени стали авторитетними консультантами в процесі розробки конституцій та
законодавчих текстів в сфері публічного права1.
ВК практично здійснив «переворот» у сфері співробітництва держав в рамках РЄ, бо його
завданням стали консультації та сприяння з питань, що напряму торкаються ядра державного
суверенітету, а саме – розподілу влад, функціонування державних інститутів, конституційного
правосуддя, організації судової влади, виборчого законодавства. Тобто вперше зазначені питання, що
в основному були питаннями внутрішньодержавними стали безпосередніми об’єктами
загальноєвропейського (міжнародного) регулювання в контексті запозичення позитивного
конституційного досвіду та здійснення відповідної конституційної експертизи. Таким чином, ВК
створює єдину систему координат в європейському конституційному законодавстві та формує і
втілює в конституційну та законодавчу практику-держав членів РЄ та інших держав міжнародні
правові стандарти, в тому числі й в сфері виборчого права.
Так як комісія була створена у 1990 році в рамках РЄ, а Статут останньої був прийнятий
у 1949 році при створенні самої РЄ та не був змінений, ВК є позастатутним органом РЄ, що створена
Комітетом міністрів на основі Часткової угоди держав-членів2. Слід зазначити, що саме часткові
угоди Ради Європи відіграли важливу конституюючу та інституційну роль у створенні Венеціанської
комісії.
Разом з тим у доктрині міжнародного права вже є перші наробітки в цьому напрямі. В їхній
основі, насамперед, лежить суб’єктний факт, що створена в 1990 р. як часткова угода 18 державамичленами РЄ, в лютому 2002 р. ВК стала розширеною угодою, що дозволило ввійти в неї
неєвропейським державам і стати в ній повноправними членами.
Сформувалася доктринальна позиція, відповідно до якої рекомендації ВК ЄС носять для
держав рекомендаційний характер. Так, російський дослідник М. О. Лимоннікова відзначає, що ВК
готує висновки, які містять рекомендації щодо законодавства конкретних держав, розробляє
принципи і стандарти у формі керівних засад чи «зводів (кодексів) належної поведінки» (codes de
bonne conduite), які «уніфікують» ту чи іншу сферу (наприклад, вибори), що використовуються
законодавчими, правозастосовними й іншими органами держав, які беруть участь у роботі Комісії3.
Вона ж визначає правову природу актів ВК як рекомендаційні норми, що включають у себе норми
«м’якого» права4. До такого права, наприклад, можна віднести Положення про заборону і розпуск
політичних партій і аналогічних заходів 1999 р., Керівні засади і звіт про фінансування політичних
партій 2001 р., Звід рекомендаційних норм при проведенні виборів 2002 р., Висновок про заборону
фінансування політичних партій з іноземних джерел 2006 р.
Варто зазначити, що вказані акти ВК із питань виборів і політичних партій виражають opinio
juris держав, тобто сприймаються державами-членами як право5. Тому, вважаємо, що тут в наявності
є відповідне діалектичне та онтологічне протиріччя між рекомендаційним характером рішень та
сприйняттям їх в якості права, що ще більше ускладнює і актуалізує досліджувану проблематику.
Підтвердженням нашої позиції є те, що деякі рішення і постанови Європейського Суду по
правах людини і деяких національних судів, прямо посилаються на зазначені акти ВК. З одного боку,
інституціонального, це може свідчити про початок процесу формування звичаєвого права, а з іншого,
функціонального – рішення міжнародних і національних судів фактично легалізують рекомендаційні
норми ВК, надаючи їм силу обов’язкових, бо такі рішення повинні виконуватись сторонами по справі
в обов’язковому порядку. Виходячи саме з цього, розроблений ВК Звід рекомендаційних норм при
проведенні виборів 2002 р., маючи відповідне посилання міжнародних і національних судових
інстанцій, може стати основою європейської Конвенції Ради Європи у сфері виборів6.
Висновки. Отже, можна говорити про істотну ініціюючу роль ММУО і про їх досить високий
консультативний статус, свідченням якого є взаємодія як із Венеціанською Комісією, так і з БДІПЛ
Burgess, J. P. (2002). What’s so European about European Union? Legitimacy between Institution and Identity.
European Journal of Social Theory, 5(4), 467-489.
2
Устав Европейской комиссии за демократию через право, 2002 (Совет Европы). Council of Europe
<https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/default.aspx?p=01_01_Statute> (2020, листопад, 12).
3
Лимонникова, М. А. (2010). Венецианская комиссия Совета Европы: Правовые аспекты создания и деятельности:
автореферат дисертації кандидата юридичних наук. Москва, 4.
4
Там само.
5
Там само.
6
Там само.
1
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ОБСЄ. Разом з тим варто акцентувати увагу на тому, що рішення ММУО мають не тільки для державчленів рекомендаційний характер.
Якщо питання легалізації, легітимації міжнародних виборчих стандартів, що закріплені в
міжнародних міждержавних договорах та прийняті державами в рамках ММУО і підлягають
обов’язковому виконанню як їх міжнародно-правові зобов’язання і одночасно норми національного
права, у більшості аспектів практично не викликають зауваження, то прийняття нормативних актів
різними нестатутними органами ММУО та міжнародними неурядовими організаціями (МНУО)
викликають питання щодо їх правової природи, юридичної сили й, звичайно, щодо обов’язковості їх
виконання державами, що є членами міжнародної та регіональних спільнот1.
При виникненні питання про виконання рішень державами, що прийняті позастатутними
органами ММУО, членами якої вони є та які створюються самими ММУО для полегшення їх роботи
або спеціалізації у відповідних напрямках їх статутної діяльності, що мають консультативний або
інший статус – його вирішення повністю залежить від волевиявлення держави-члена.
Держава може визнавати рішення нестатутних (допоміжних) органів ММУО, що були
створенні з метою вирішення конкретних актуальних проблем та є допоміжними органами таких
організацій – але таке визнання функціонує не на рівні зобов’язання держави, що вона брала на себе
в рамках установчого акту ММУО, а на рівні міжнародного звичаю, який формально не зобов’язує
державу до обов’язкового виконання. Разом з тим, враховуючи досить частий характер виникнення
такого питання, його можна вирішити завдяки відповідних організаційно-правових дій статутних
органів ММУО трьома шляхами: 1) надання відповідної обов’язковості рішенням нестатутних
органів ММУО, виходячи з їх особливої важливості, що були ними прийняти в межах їх
функціональної компетенції, шляхом наступної легалізації статутними органами самої ММУО;
2) надання легалізації самому нестатутному органу ММУО, шляхом одночасної трансформації його
правового статусу з нестатутного в статутний орган ММУО (внесення змін до статуту організації);
3) поступової легалізації самого нестатутного органу чи його рішень завдяки надання йому
відповідних профільних завдань, що формують його функціональну (часткову, фрагментарну)
міжнародну правосуб’єктність.
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A GENERAL CHARACTERISTIC
OF INTERNATIONAL READMISSION AGREEMENTS
BETWEEN UKRAINE AND EU MEMBER STATES
It is proved that the fundamental international agreement on readmission between Ukraine and EU
Member States is the Agreement between the European Community and Ukraine on the Readmission
of Persons (2007) which applies to all EU Member States with the exception of the Kingdom of
Denmark and the Republic of Ireland. It is determined that the international legal framework on the
readmission of persons between Ukraine and Denmark is regulated by a special bilateral agreement
(2007). However, no Implementing Protocol between Ukraine and Denmark on the readmission of
persons has been concluded so far. It is also determined that Ukraine and the Republic of Ireland have
signed no readmission agreement yet. It is established that after the United Kingdom’s withdrawal
from the EU, the legal relationship regarding readmission between Ukraine and the United Kingdom
remains unregulated. It is proved that the bilateral agreements on readmission concluded between
Ukraine and, respectively, the Republic of Hungary, the Republic of Poland, the Republic of Latvia and
the Republic of Bulgaria prior to their accession to the EU are no longer applicable.
Keywords: readmission of persons, international agreements, implementing protocols, EU –
Ukraine relations, withdrawal of the United Kingdom.
1. Introduction
We believe that the international legal regulations concerning the readmission of persons between
Ukraine and EU Member States stem largely from the fact that the issue of readmission is part of the area of
freedom, security and justice within the EU, and the area of freedom, security and justice is one of the areas
in which the Union (in accordance with the Article 4(1, 2j) of the Treaty on the Functioning of the European
Union – TFEU)1 shares competence with the Member States. This means that both the Union and the Member
States may legislate and adopt legally binding acts on the readmission of persons. The Member States exercise
their competence to the extent that the Union has not exercised its competence (Article 2(2) of the TFEU)2.
The ability of the Union to conclude agreements with third countries for the readmission is provided for
by the Article 79(3) of the TFEU3.
As a result, there are several important and interesting legal aspects to the international legal
regulations concerning the readmission of persons between Ukraine and EU Member States.
The first is that the fundamental international agreement on readmission in relationships between
Ukraine and EU Member States is the Agreement between the European Community and Ukraine on the
Readmission of Persons, signed at Luxembourg on 18 June 2007 (hereinafter – “the Agreement 2007”)4.
The basic nature of this Agreement is based on Article 216(2) of the TFEU5: agreements concluded
by the Union are binding upon the institutions of the Union and on its Member States.
The above Agreement is concluded on behalf of the European Community, which in this Agreement
represents all EU Member States, with the exception of the Kingdom of Denmark and the Republic of Ireland.
1

Eur-Lex (2016). Consolidated version of the Treaty on the functioning of the European Union <https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN>. (2020, November, 20).
2
Ibid.
3
Ibid.
4
Eur-Lex (2007). Agreement between the European Community and Ukraine on the readmission of persons.
Luxembourg <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.332.01.0046.01.ENG>.
(2020, November, 20).
5
Eur-Lex (2016). Consolidated version of the Treaty on the functioning of the European Union.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN>.
(2020, November, 20).
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In other words, the second aspect is determining how the readmission of persons is regulated between Ukraine
and the Kingdom of Denmark and Ukraine and the Republic of Ireland.
The third aspect has to do with the United Kingdom’s withdrawal from the EU, raising the issue of
whether the Agreement 2007 still applies to the UK, and how the readmission of persons between Ukraine
and the United Kingdom shall be regulated.
The fourth is the fact that Ukraine concluded bilateral readmission agreements with some European
states prior to their accession to the European Union (we mean specifically the Republic of Hungary, the
Republic of Poland, the Republic of Latvia and the Republic of Bulgaria). Thus, there is the question of how
these bilateral agreements correlate with the Agreement 2007.
Finally, the fifth aspect: according to Article 16 the Agreement 2007, Ukraine concluded a number of
Implementing Protocols with individual EU Member States, which is also a subject for a separate study.
Therefore, the purpose of the current study is to determine features of the international agreements
regulating the readmission of persons between Ukraine and EU Member States. This purpose can be achieved
through fulfilling the following objectives:
– to identify the legal nature and main features of the Agreement between the European Community
and Ukraine on the readmission of persons (2007);
– to define the international legal grounds regulating the readmission of persons between Ukraine and
Denmark, between Ukraine and Ireland, and between Ukraine and the United Kingdom;
– to determine the relation between the Agreement between the European Community and Ukraine
on the readmission of persons (2007) and bilateral international agreements between Ukraine and the
Republic of Latvia, Ukraine and the Republic of Poland, Ukraine and the Republic of Hungary, Ukraine and
the Republic of Bulgaria respectively;
– to characterize in general the Implementing Protocols between Ukraine and some EU Member
States concerning the readmission of persons.
The degree of scientific development of the issue
Certain aspects of the subject of our work have been studied by the following Ukrainian and
foreign scholars: L. Ananko1, O. Bilokon2, S. Carrera3, J.-P. Cassarino4, M. Chulaievska5, K. Gillade6,
M. Giuffre7, E. Horian and S. Kutniak8, R. Havrik and I. Hryhoruk9, B. Hulme and M. T. Cremades10,
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<http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Zbirnyk_NADU/dd9733bb-f3af-49a9-9f11-323e1489a670.pdf>.
(2020, November, 20).
2
Білоконь, О. В. (2015). Адміністративно-правове регулювання реадмісії в Україні: автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук. Київ: Національна Академія Внутрішніх Справ.
3
Carrera, S. (2016). Implementation of EU Readmission Agreements Identity Determination Dilemmas and the Blurring
of Rights. Springer Briefs in Law <https://phlconnect.ched.gov.ph/admin/uploads/add217938e07bb1fd8796e0315b88c10/
2016BookImplementationOfEUReadmissionA.pdf>. (2020, November, 20).
4
Cassarino, J.-P. (2010). Readmission Policy in the European Union. Europarl
<https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2010/425632/IPOL-LIBE_ET(2010)425632_EN.pdf>.
(2020, November, 20).
5
Чулаєвська, М. Є. (2013). Державне управління трудовою міграцією України в контексті європейської
інтеграції: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук. Київ:
Національна Академія Державного Управління При Президентові України.
6
Gillade, K. (2011). Readmission agreements concluded by the EU. Universiteitsbibliotheek Gent
<https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/787/173/RUG01-001787173_2012_0001_AC.pdf>. (2020, November, 20).
7
Giuffre, M. (2011). The European Union readmission policy after Lisbon. Interdisciplinary Political Studies, 1,0,7–19
<http://siba-ese.unisalento.it/index.php/idps/article/view/17221/14736>. (2020, November, 20).
8
Горян, Е. В., Кутняк, С. В. (2012). Угода між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб:
стан виконання та перспективи міграційної політики України. Актуальні проблеми міжнародних відносин,
111, I, 181-188. <http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/viewFile/379/347>. (2020, November, 20).
9
Гаврік, Р., Григорук, І. (2018). Міжнародні та національні підходи до визначення поняття «реадмісія осіб».
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: юридичні науки, 3, 62-72.
<https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/visnik_3_2018_ur.pdf>. (2020, November, 20).
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Hulme, B., Cremades, M. T. (2018). The implications of the United Kingdom’s withdrawal from the European
Union on readmission cooperation. Carloscoelho <https://carloscoelho.eu/ed/files/the-implications-of-the-unitedkingdom-s-withdrawal-from-the-european-union-on-readmission-cooperation.pdf>. (2020, November, 20).
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O. Kazhaeva1, S. Knysh2, N. Naumenko3, O. Nimko and S. Mamchur4, O. Oleksiv5, S. Oliinyk6,
V. Osypova7, Iu. Paukova8, S. Peers9, N. Tyndyk10, A. Shenderovska11 and others. Never the less, this is
the first time the issues defined in the purpose and objectives of the article have been studied, which is what
makes our study particularly relevant.
2. Key findings
The international legal grounds regulating the readmission of persons between Ukraine and European
Union
As noted above, the fundamental international legal agreement on readmission between Ukraine and
the EU Member States is the Agreement between the European Community and Ukraine on the Readmission
of Persons (18 June 2007)12. Under the established practice of the European Union, the Agreement 2007
qualifies as a mixed bilateral international agreement, as its contracting parties are the European Community
on the one part and the State of Ukraine on the other.
However, it should be emphasized that the European Union replaced and succeeded the European
Community in accordance with Article 1 of the Treaty of Lisbon13. This means that the Agreement 2007
remains binding on the European Union due to the succession, and now the Contracting Parties to this
Agreement are Ukraine and the European Union14.
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It is also important to note that under Article 1(b) of the Agreement 2007, for the purpose
of this Agreement, “Member State” means any Member State of the European Union, with the exception of
the Kingdom of Denmark and the Republic of Ireland1. In other words, the international legal regulation of
the readmission of persons between Ukraine and the Kingdom of Denmark, and between Ukraine and the
Republic of Ireland does not fall under the Agreement 2007. Let us examine this issue in more detail.
The international legal grounds regulating the readmission of persons between Ukraine and the
Kingdom of Denmark
Article 18(2) of the Agreement 2007 specially underlines that this Agreement shall not apply to the
territory of the Kingdom of Denmark2. This provision has been clarified in the Joint Declaration concerning
Denmark to the Agreement 2007 (which forms an integral part of this Agreement) – the Contracting Parties
take note that this Agreement does not apply to the territory of the Kingdom of Denmark, nor to the nationals
of the Kingdom of Denmark3.
Also in accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of Denmark4, annexed to the
Treaty on European Union and to the Treaty establishing the European Community, Denmark does not take
part in the adoption of the Council Decision of 29 November 2007 concerning the conclusion of the
Agreement between the European Community and Ukraine on readmission of persons (2007/839/EC) 5 and
is not bound by it or subject to its application.
However, the Joint Declaration concerning Denmark to the Agreement 20076 established that it is
appropriate that Ukraine and Denmark conclude a readmission agreement in the same terms as this
Agreement. Such readmission agreement took the form of the Agreement between the Government of the
Kingdom of Denmark and the Cabinet of Ministers of Ukraine on the readmission of persons, signed at
Copenhagen on 16 March 20077.
Apparently, the signing of a specific international agreement on the readmission of persons between
Ukraine and Denmark can be explained by Denmark’s reluctance to undertake commitments to Ukraine for
readmission of citizens of other EU Member States. It should also be noted that no Implementing Protocol
between Ukraine and Denmark on the readmission of persons has been concluded so far8.
The international legal grounds regulating the readmission of persons between Ukraine and the
Republic of Ireland
As we have mentioned above the Agreement 2007 does not apply to the Republic of Ireland.
Under Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland 9, annexed
to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the European Community, and without
prejudice to Article 4 of the said Protocol, Ireland also is not taking part in the adoption of the Council
1

Eur-Lex (2007). Agreement between the European Community and Ukraine on the readmission of persons.
Luxembourg <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.332.01.0046.01.ENG>.
(2020, November, 20).
2
Ibid.
3
Eur-Lex (2007). Joint Declaration concerning Denmark to the Agreement between the European Community
and Ukraine on the readmission of persons. Luxembourg <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=
uriserv:OJ.L_.2007.332.01.0046.01.ENG>. (2020, November, 20).
4
Eur-Lex (2016). Protocol No 22 on the position of Denmark <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN>. (2020, November, 20).
5
Eur-Lex (2007). Council Decision of 29 November 2007 concerning the conclusion of the Agreement between
the European Community and Ukraine on readmission of persons <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.332.01.0046.01.ENG>. (2020, November, 20).
6
Eur-Lex (2007). Joint Declaration concerning Denmark to the Agreement between the European Community
and Ukraine on the readmission of persons. Luxembourg <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT
/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.332.01.0046.01.ENG>. (2020, November, 20).
7
Eur-Lex (2009). Agreement between the Government of the Kingdom of Denmark and the Cabinet of Ministers
of Ukraine on the readmission of persons (with annexes). Copenhagen
<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202580/v2580.pdf>. (2020, November, 20).
8
Naumenko, N. (2019). Peculiarities of Agreement between Ukraine and Denmark on the readmission of persons.
Recht der Osteuropäischen Staaten, 1, 123-127. <https://www.uni-goettingen.de/de/document/download/
ca207b2c626da0c3a651dab3e413069e.pdf/ReOS%2001%20aus%202019.pdf>. (2020, November, 20).
9
Eur-Lex (2016). Protocol No 21 on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom,
security and justice <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN>.
(2020, November, 20).
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Decision of 29 November 2007 concerning the conclusion of the Agreement between the European
Community and Ukraine on readmission of persons (2007/839/EC)1 and is not bound by nor subject to its
application.
It should be noted that, as of this writing, Ukraine and the Republic of Ireland have signed no
readmission agreement.
The international legal grounds regulating the readmission of persons between Ukraine and the United
Kingdom
In accordance with Article 3 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland 2,
annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the European Community, the United
Kingdom initially has notified its wish to take part in the adoption and application of the Council Decision of
29 November 2007 concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and
Ukraine on readmission of persons (2007/839/EC)3.
Then, under Article 127(1a) of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community
(2019/C 384 I/01)4, it was established that Protocol (No 21) on the position of the United Kingdom and
Ireland in respect of the area of freedom, security and justice5 was not binding upon and in the United
Kingdom before the date of entry into force of this Agreement. Recall that the United Kingdom was set to
leave the European Union on 31 January 2020 at midnight (Brussels time)6.
On the whole, in accordance with Article 127(5) of the Agreement on the withdrawal of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy
Community (2019/C 384 I/01)7 during the transition period (comes to an end 2020)8, in relation to measures
which amend, build upon or replace an existing measure adopted pursuant to Title V of Part Three of the
TFEU by which the United Kingdom is bound before the date of entry into force of this Agreement, Article
4a of Protocol (No 21) on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom,
security and justice9 shall continue to apply mutatis mutandis (with the necessary modifications).
These provisions effectively mean that the United Kingdom is excluded from the scope of the
Agreement 200710. In other words, there is no current international agreement on readmission between
Ukraine and the United Kingdom.
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Eur-Lex (2007). Council Decision of 29 November 2007 concerning the conclusion of the Agreement between
the European Community and Ukraine on readmission of persons <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
?uri=uriserv:OJ.L_.2007.332.01.0046.01.ENG>. (2020, November, 20).
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Eur-Lex (2016). Protocol No 21 on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom,
security and justice. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN>.
(2020, November, 20).
3
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the European Community and Ukraine on readmission of persons (2007/839/EC). <https://eur-lex.europa.eu/
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security and justice. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN>.
(2020, November, 20).
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Relation between the Agreement between the European Community and Ukraine on the readmission
of persons (2007) and bilateral international agreements between Ukraine and the Republic of Latvia,
Ukraine and the Republic of Poland, Ukraine and the Slovak Republic, Ukraine and the Republic of Hungary,
Ukraine and the Republic of Bulgaria respectively
Ukraine concluded bilateral readmission agreements with some European states prior to their accession
to the European Union, namely the agreements with the Republic of Hungary1, the Republic of Poland2, the
Republic of Latvia3 and the Republic of Bulgaria4.
It should be noted that an Agreement on Readmission was also concluded between Ukraine and the
Slovak Republic5, but Ukraine denounced this Agreement in 20006.
Therefore, as of this writing, the bilateral readmission agreements between Ukraine and, respectively,
the Republic of Hungary, the Republic of Poland, the Republic of Latvia and the Republic of Bulgaria remain
formally in force. This naturally raises the question of their legal effect relative to the Agreement between
the European Community and Ukraine on the Readmission of Persons (18 June 2007)7.
The general legal norm (lex generalis) ascribing priority to the Agreement 2007 is fixed in the
abovementioned Article 216(2) of the TFEU8: agreements concluded by the Union are binding upon the
institutions of the Union and on its Member States.
For the Republic of Hungary, the Republic of Poland and the Republic of Latvia, special legal norms
(lex specialis), establishing the priority of the Agreement 2007 over these states’ bilateral agreements
concluded prior to their accession to the EU are fixed in the Article 6 (para 2 and 6) of the Act of Accession9:
the new Member States undertake to accede, under the conditions laid down in this Act, to the agreements or
conventions concluded or provisionally applied by the present Member States and the Community, acting
jointly, and to the agreements concluded by those States which are related to those agreements or conventions.
And as from the date of accession (1 May 2004) … the new Member States shall apply the provisions of the
Agreements concluded by the present Member States and, jointly, the Community with … Ukraine … as well
as the provisions of other agreements concluded jointly by the present Member States and the Community
before accession.
For the Republic of Bulgaria, the relevant legal norms establishing the priority of the Agreement 2007
over its bilateral agreements concluded prior to its accession to the EU are fixed in the Article 6 (para 1 and
2) of the Protocol concerning the conditions and arrangements for admission of the republic of Bulgaria and
Офіційний сайт Верховної Ради України (1993). Угода між Урядом України і Урядом Угорської Республіки
про передачу і прийом осіб через спільний державний кордон
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348_317#Text>. (2020, November, 20).
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(2020, November, 20).
3
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Romania to the European Union1 and in the Article 6 (para 2 and 3) of the Act concerning the conditions of
accession of the Republic of Bulgaria and Romania and the adjustments to the treaties on which the European
Union is founded2.
Implementing Protocols drawn up between Ukraine and some EU Member States under the Agreement
between the European Community and Ukraine on the Readmission of Persons (2007)
The drawing up of Implementing Protocols is provided for by Article 16 of the Agreement between
the European Community and Ukraine on the readmission of persons (2007)3. The legal purpose of the
Implementing Protocols is increasing efficiency of interstate cooperation concerning the readmission of
persons.
So far Ukraine has drawn up Implementing Protocols with the following EU Member States: the
Republic of Austria4, the Czech Republic5, the Republic of Estonia6, the Republic of Poland7 and the Republic
of Lithuania8.
Overall, the readmission dialogue concerning the texts of Implementing Protocols is at various stages
with the rest of the EU countries. Thus, draft Implementing Protocols to the Agreement with the EU as
proposed by the Ukrainian side are currently being processed by the relevant authorities of France, Germany,
Portugal, Cyprus, Slovakia, Hungary, Romania, Malta, Latvia, Bulgaria, Greece, Slovenia, Croatia and
Sweden. The Ministry for Foreign Affairs of Finland has expressed a lack of interest in signing an
Implementing Protocol due to the high efficiency on part of Ukraine in implementing the basic Agreement
between Ukraine and the EU on the readmission of persons; Ukraine is currently reviewing the draft
Implementing Protocols offered by Italy and Spain9.
3. Conclusions
1. At present, readmission relationships between Ukraine and EU Member States are regulated by
several bilateral international agreements. Namely, the Agreement between the European Community and
Ukraine on the Readmission of Persons (2007), the Agreement between the Government of the Kingdom of
Denmark and the Cabinet of Ministers of Ukraine on the Readmission of Persons (2007) and Implementing
Protocols with the some EU Member States.
2. The legal nature of the Agreement between the European Community and Ukraine on the
Readmission of Persons (2007) is the mixed bilateral international agreement, as its contracting parties are
the European Community from the one side and the State of Ukraine from the other side. Whereas the
1

Eur-Lex (2005). Protocol concerning the conditions and arrangements for admission of the Republic of Bulgaria
and Romania to the European Union <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=
uriserv:OJ.L_.2005.157.01.0029.01.ENG&toc=OJ:L:2005:157:TOC>. (2020, November, 20).
2
Eur-Lex (2005). Act concerning the conditions of accession of the Republic of Bulgaria and Romania
and the adjustments to the treaties on which the European Union is founded <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.157.01.0203.01.ENG&toc=OJ:L:2005:157:TOC>. (2020, November, 20).
3
Eur-Lex (2007). Agreement between the European Community and Ukraine on the readmission of persons.
Luxembourg <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.332.01.0046.01.ENG>.
(2020, November, 20).
4
Офіційний сайт Верховної Ради України (2012). Імплементаційний протокол між Кабінетом Міністрів
України та Австрійським Федеральним Урядом про реалізацію Угоди між Україною та Європейським
Співтовариством про реадмісію осіб <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/040_039#Text>. (2020, November, 20).
5
Офіційний сайт Верховної Ради України (2001). Імплементаційний протокол про реадмісію осіб між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203_065#Text>. (2020, November, 20).
6
Офіційний сайт Верховної Ради України (2001). Імплементаційний протокол між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Естонської Республіки до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством
про реадмісію осіб <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/233_001-15#Text>. (2020, November, 20).
7
Офіційний сайт Верховної Ради України (2001). Імплементаційний протокол між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Республіки Польща про виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством
про реадмісію осіб <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_002-17#Text>. (2020, November, 20).
8
Офіційний сайт Верховної Ради України (2001). Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Литовської Республіки про виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію
осіб <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440_005-18#Text>. (2020, November, 20).
9
Державна міграційна служба України (2018). Інформаційно-аналітичні матеріали щодо заходів співробітництва
з Європейським Союзом у сфері юстиції, свободи і безпеки <https://dmsu.gov.ua/assets/files/doc/eu-inf.pdf>.
(2020, November, 20).
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European Union replaced and succeeded the European Community, the Agreement between the European
Community and Ukraine on the readmission of persons (2007) remains binding on the European Union due
to the succession and the Contracting Parties to this Agreement are Ukraine and the European Union. The
Agreement applies to all EU Member States, with the exception of the Kingdom of Denmark and the Republic
of Ireland.
3. The international legal framework on the readmission of persons between Ukraine and Denmark is
regulated by a special agreement between the Government of the Kingdom of Denmark and the Cabinet of
Ministers of Ukraine on the Readmission of Persons (2007). No Implementing Protocol between Ukraine and
Denmark on the readmission of persons has been concluded so far.
4. Ukraine and the Republic of Ireland have signed no readmission agreement so far.
5. Following the withdrawal of the United Kingdom from the EU, the legal framework on the
readmission of persons between Ukraine and the United Kingdom remains unregulated.
6. The bilateral readmission agreements concluded between Ukraine and, respectively, the Republic of
Hungary, the Republic of Poland, the Republic of Latvia and the Republic of Bulgaria prior to their accession
to the EU are not currently in force.
7. Under the Agreement 2007 and in order to increase the efficiency of interstate cooperation
concerning the readmission of persons, Ukraine has signed Implementing Protocols with the Republic of
Austria (2012), the Czech Republic (2013), the Republic of Estonia (2015), the Republic of Poland (2017)
and the Republic of Lithuania (2018).
Further research perspectives
Further scientific articles are to be devoted to the analysis of the contents of specific international
agreements on the readmission of persons to which Ukraine is a party.
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RUSSIAN FACTOR IN THE DESINTEGRATION
PROCESSES IN SOUTH EUROPE
The anti-European sentiments are rather strong in the entire Europe, but in the South European
countries they could be particularly dangerous for the future of the European integration due to
the economic problems of these countries and high popularity of the populist eurosceptical
politicians. At the same time, the Russian influence is rather strong in the South European region.
This article considers how Russia uses its good relations with the South European countries and
its influence on the popular radical parties to encourage disintegration processes in this part of
Europe. The author compares the scale of the Russian influence in all six South-European countries
(Cyprus, Greece, Italy, Malta, and Portugal) and analyses whether the Russian factor can have
negative affect on the European integration of these countries.
Keywords: South Europe, eurosсepticism, European integration, Grexit, Italexit, Spaxit, Russian
propaganda, Kremlin friendly countries.
South Europe is often considered as a weak link in the EU economy. Greece and Italy have the largest
state debts which significantly harm the financial stability of the entire European Union. Spain was also one
of the countries where the world economic and financial crisis of 2008 started, and it still remains one of the
problematic economies in the EU.
The relatively weak economic positions of most countries of the South Europe cause a disappointment
with EU’s policy in these countries, and even their possible withdrawal from the euro zone and European
Union is often discussed. After Great Britain started the process of its withdrawal from EU known as Brexit,
similar terms arose regarding Italy and Greece, and threats of Grexit and Italexit are also considered as real.
Under these conditions of disappointment by EU, the sympathy to Russia tends to grow in most South
European countries. Russia is actively using this situation and organizes propaganda against EU, NATO and
anti-Russian sanctions over Ukraine. The criticism of the anti-Russian and pro-European policy of the
Ukrainian governments is typical for many populist politicians and sometimes even governmental officials
in most South European countries.
Thus, most South European countries have three common issues: all of them are facing economic
problems, risks of withdrawal from EU or at least weakening ties with Brussels, and Russian anti-western
propaganda. This article considers the Russian efforts to encourage disintegration processes in South
European countries and to support political parties in these countries which promote withdrawal from EU
and do not approve European integration.
For the purposes of this analysis, the South European countries are divided into groups and subgroups
depending on the scale of the Russian influence in each of them. First, the countries which do not face the
active Kremlin’s efforts aimed at weakening their European integration policy are considered. Then the more
Kremlin friendly countries are described.
The South European countries could be divided into two groups depending on the influence of the
Russian factor in them. The first group includes Portugal and Malta, countries where the Russian influence
is the weakest in South Europe. These two small countries are far away from Russia and are not highly
interested in cooperation or confrontation with it, and for Kremlin they are also not very interesting taking
into account their little influence in EU and NATO. The second group includes all other South European
countries (Cyprus, Greece, Italy, and Spain) where the Russian influence on disintegration and other
political processes is rather strong. Three of the South European countries (Cyprus, Greece, and Italy) are
historically the most Kremlin friendly in Europe and experience the strong influence of the Russian
propaganda. Spain is far less interested in relations with Russia because of geographical factors but Russian
support of the Catalan separatists forced Spain to pay more attention to the Russian influence on the
political processes in Europe.
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Malta and Portugal
Thus, the first group of South European countries which are less interesting fo r Russian
propaganda (Malta and Portugal) could be described very briefly. Both Malta and Portugal do not
experience strong Russian propaganda and both of them do not face the strong disintegration processes
and the risks of exit from the European Union. Moreover, Portugal played an important role in the history
of the European integration. During Portugal’s leadership in the EU’s council, the Lisbon Treaty was
signed in 2007 1, and this treaty became some kind of the Constitution for the European Union. Thu s,
Portugal remains a symbol of the European integration, and Russia was not successful in undermining
the pro-European moods in this country.
Nevertheless, the Russian factor was also noticed even in Portugal. In 2016, the former Portuguese
high ranking intelligence officer Frederico Carvalhão Gil was involved in the big Russian spy scandal. The
Portuguese intelligence officer was arrested in Rome during his attempt to give the secret NATO documents
to the officer from the Russian Foreign Intelligence Service (SVR in the Russian transcription)2. Although
Portugal does not play an important role in the world spy games, the arrested Mr. Carvalhão could deliver to
the Russian SVR important and secret NATO documents3. However, this single case does not contradict the
general rule: Portugal does not suffer too much from the active Russian efforts to destroy its relations with
the EU institutions.
Unlike Malta and Portugal, other four South European countries (Cyprus, Greece, Italy, and Spain)
experience the strong influence of the Russian propaganda aimed at encouraging their anti-EU moods.
These four countries could be further divided into two subgroups. The first subgroup is represented by
the Kremlin friendly countries (Cyprus, Greece, and Italy), and the second subgroup is represented by
Spain which is not particularly interested in relations with Russia, but experiences the negat ive effects
of the Russian propaganda.
Spain
Spain is the particular case among the South European countries. On the one hand, despite slight
economic growth in 2018-2019, Spain experiences serious economic challenges4, like a persistently high
unemployment rate, an unsustainable pension system, huge state budget deficit etc5. The COVID recession
further strengthened these challenges, and in the second quarter of 2020 Spain’s public debt reached 1,29
trillion euro, which is 110,1 % of national GDP6, and this is a dangerous amount (according to the EU
documents, the national debt should not be higher than 60% of GDP 7). Thus, like other South European
countries (in particular, Italy and Greece), Spain faces severe economic problems.
On the other hand, unlike Italy and Greece, Spain strongly supports the EU integration and does not
consider the exit from the European Union. The Russian propaganda is also not so influential in Spain like in
Cyprus, Greece, and Italy. Only one political party in Spain advocates better relations with Russia8. This
populist party of eurosceptics, “Podemos”, is represented in Spain’s parliament and has been considered as a
1

Official Journal of the European Union (2007). Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty
establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EN> (2020, November, 16).
2
Schindler, J. R. (2016). NATO’s Big New Russian Spy Scandal. Observer <http://observer.com/2016/05/natos-bignew-russian-spy-scandal/> (2020, November, 16).
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Kremlin Watch (2020). Countries Compared: Portugal <https://www.kremlinwatch.eu/countries-compared-states/
portugal/> (2020, November, 16).
4
Matsumoto, R. Spain’s Economic Challenges in 4 Charts. Medium. <https://medium.com/@rikimatsumoto/spainseconomic-challenges-in-4-charts-c661fa823ba6> (2020, November, 16).
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Chislett, W. (2019). The main economic challenges confronting Spain’s next government. Royal Institute Elcano.
<http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_
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Countryeconomy.com (2020). Spain public debt went up in second quarter <https://countryeconomy.com/
national-debt/spain> (2020, November, 16).
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Valero, J. EU fiscal watchdog wants to scrap ‘unrealistic’ 60% debt limit. EURACTIV.com.
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(2020, November, 16).
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The Diplomat in Spain (2016). Podemos calls for Spain to have an “autonomous” relationship with Russia after
Trump’s victory. Hediplomatinspain <https://thediplomatinspain.com/en/2016/11/podemos-calls-spain-autonomousrelationship-russia-trumps-victory/> (2020, November, 16).
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serious threat to the Spanish and European democracy. However, after this party formed a coalition together
with the pro-European Socialist Party of Spain’s Prime Minister Pedro Sanchez in January 2020, the formal
eurosceptic radicals tend to turn to the political mainstream of supporting the European integration1.
Another radical party of Spain, the right-wing “Vox”, also criticizes the European Union and calls to
seek more independence from Brussels, but it never called publicly to “Spaxit” (Spain’s withdrawal from the
European Union) although the party’s supporters speculate on this topic 2. In addition, unlike many other
European right-wingers, “Vox” is not connected with Kremlin, which supports its opponents – Catalan
separatists3. Thus, Kremlin’s anti-European propaganda in Spain is not very successful.
Spain, like any other South European country, does not have hostile relations with Kremlin, and the
Russian threat is not seriously taken into account by the Spanish government4. Spain is far away from Russia,
and therefore, the Islamic extremism and terrorism is considered by Spanish authorities as much more
dangerous threat than the potential Russian expansion or Kremlin propaganda. Although Spain has never
been Kremlin friendly like Greece or Cyprus, and Spain officially condemned Russian aggression in Ukraine
and supported anti-Russian EU sanctions, but in general Madrid’s position toward Moscow’s policy was
rather neutral than hostile5.
Nevertheless, the most recent Catalan attempts to proclaim independence in 2017 slightly changed
Spain’s position toward Russia. During the separatist demonstrations in Catalonia, it was revealed that
the Russian propaganda tried to describe the peaceful protests like beginning of the bloody war 6, and some
Russian news agencies created a lot of fake news on this topic. The Russian propaganda tried to describe
Catalonia like Spanish Donbas7 and used the separatist movement in this province to justify Kremlin’s
policy in the Eastern Ukraine 8. As a result, Spain had to recognize at official level the Russian negative
influence on the events in Catalonia, and speaking about the separatist movement in that province, Spain’s
Minister of Defense Maria Dolores de Cospedal stated that "many of the actions come from
Russian territory"9.
Also Spain had another chance to confirm that despite its neutral approach to the Russian policy,
Kremlin tried to harm the Spanish national interests. In 2017, the Russian hacker was arrested in Barcelona10.
Moreover, according to the famous Spanish newspaper El País, three Russian spies worked in Catalonia’s
capital Barcelona during 2016-201711.
Carreño, B. (2020). With once-radical Podemos tamed, Spain’s new coalition is happy – for now. Reuters
<https://www.reuters.com/article/us-spain-politics-analysis-iduskcn20i1fo> (2020, November, 16).
2
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(2020, November, 16).
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7
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Under these conditions, Spain sent its military unit to the NATO forces in Latvia, where the NATO’s
presence was strengthened due to the Russian threat1. This Spain’s action can be considered as another prove
that Spain was not Kremlin friendly. Following the Russian interference into the Catalan crisis, Spain joined
other EU countries call for action on Russian propaganda2.
Nevertheless, even despite the obvious facts of Russian interference into Catalan crisis, Spain continues
to avoid tensions in its relations with Russia3, and the Russian analysts even consider Spain as a potential
platform to increase the Russia’s influence in Europe4.
Italy
Italy is another South European country where Russia’s influence on the disintegration processes is
rather strong. Several Italian parties are considered to be eurosceptical. In July 2020, “Italexit” party was
registered by a famous Italian senator Gianluigi Paragone. The goal of this party is described in its name and
the party’s leader G.Paragone confirmed that his party will seek Italy’s withdrawal from the European
Union5. According to the polls, approximately 5 % of Italians would be ready to vote for this new party during
the parliamentary election6 which means that “Italexit” has real chances to gain seats in the Italian parliament
and strengthen the right-wing populist parties of the eurosceptics.
Other Italian eurosceptical parties do not proclaim withdrawal from EU as their primary goal although
they often criticize the EU policy. The “Five stars movement” used to be a very radical and anti-European
populist party7, but after this party formed a coalition and a government with a pro-European Democratic
Party in September 2019, it tended to be more moderate8 and did not create obstacles for the pro-European
policy of prime-minister Giuseppe Conte. However, after this party became more moderate, it also lost its
popularity among voters, and only about 15% of Italians were ready to vote for this party in 20209.
Another populist party “League” was also part of the coalition and government during 2018 –
2019, but in August 2019 it left coalition because its leader Matteo Salvini unsuccessfully tried to initiate
the early parliamentary election 10. This party remained rather radical despite being in the government
but its leader Matteo Salvini proclaims himself a “euro-realist” rather than “euro-sceptic”11 because
according to his statement, his party wants to reform the European Union and not destroy it 12. Until 2020,
Deni, J. R. (2017). Enhancing NATO’s Forward Presence. Carnegie Europe.
<http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/68792> (2020, November, 16).
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<https://www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2017/04/How-do-European-democracies-react-to-Russianaggression-1.pdf> (2020, November, 16).
4
Dunaev, A. (2018). Why Spain Doesn’t Fear the “Russian Threat”. Moscow Carnegie Center.
<https://carnegie.ru/commentary/75698> (2020, November, 16).
5
Follain, J. (2020). Populist Senator Founds ‘Italexit’ Party to Quit EU. Bloomberg.
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-23/populist-senator-founds-italexit-party-to-quit-eu-ditch-euro>
(2020, November, 16).
6
Monaci, А. (2020). Sondaggi Italexit, Paragone ago della bilancia: con lui il Centrodestra vince. Urban.
<https://urbanpost.it/sondaggi-italexit-paragone-ago-della-bilancia/> (2020, November, 16).
7
Franzosi, P., Marone, F., Salvati, E. (2015). Euroscepticism in the Italian Five Star Movement. The International
Spectator, 50, 02, 109-124.
8
The Economist (2020). Italy’s populist Five Star Movement is becoming a more normal party
<https://www.economist.com/europe/2020/08/20/italys-populist-five-star-movement-is-becoming-a-more-normal-party>
(2020, November, 16).
9
Demopolis (2020). Peso e trend dei partiti: Barometro Politico dell’Istituto Demopolis
<https://www.demopolis.it/?p=7681> (2020, November, 16).
10
Tondo, L. (2019). Italy’s new coalition sworn in as doubts cast over longevity. The Guardian.
<https://www.theguardian.com/world/2019/sep/05/italys-coalition-enemies-open-way-matteo-salvini-return>
(2020, November, 16).
11
Evans-Pritchard, A. (2019). Italy’s Salvini throws in the towel on euroscepticism, following the lead of France’s Le Pen.
The Telegraph. <https://www.telegraph.co.uk/business/2019/10/16/italys-salvini-throws-towel-euroscepticismfollowing-lead-frances/> (2020, November, 16).
12
Clarkson, A. (2019). Thought populists want to kill the EU? It’s worse than that. They want to reform it in their image.
Politico. <https://www.politico.eu/article/populist-attitude-to-eu-matteo-salvini-far-right/> (2020, November, 16).
1

85

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)

Matteo Salvini never proclaimed withdrawal from the European Union as party ’s goal. However, the
statements and positions of this populist politician could change very quickly, and in March 2020 Salvini
stated that after victory over coronavirus, Italy might consider an option of withdrawal from the
European Union “if necessary” 1.
Despite some loss of popularity during the pandemics and failure to win the regional elections in some
provinces in early 20202, the “League” remains the most popular and influential right-wing populist party in
the Italian politics. In addition, this party is one of the most active advocates of the Russia’s policy in Italy.
The party has an agreement about cooperation with Putin’s party “United Russia”3. The leader of the
“League” Matteo Salvini often visited Russia4, met with the Russian president5 and stated that sanctions
should be lifted from Russia and relations with this country should be improved. Matteo Salvini also
proclaimed such statements when he was a vice-prime-minister of the Italian government in 2018-20196.
Also, in 2019 during his work in the government, Salvini blamed the “nationalist Ukrainian group” in
attempts to kill him7, and this provocative statement was actively supported by the Russian propaganda8
although the Italian forces did not find any evidence that somebody was trying to kill the Italian politician 9.
Thus, Matteo Salvini still remains an influential figure in the Italian politics that promotes the Russian
interests and could potentially challenge the Italian pro-European policy.
Russia also tried to use the coronavirus pandemic to strengthen its influence in Italy. In March 2020,
Italy suffered from epidemic, there were a lot of deaths and sick people, and Italy urgently needed assistance.
However, the European Union postponed allocating costs to Italy due to disagreements among its members 10.
In April 2020, the EU finally agreed to allocate 500 billion euro of financial assistance for Italy and other EU
countries which suffered from coronavirus11, but until that time the eurosceptic sentiments significantly
increased in Italy12. Before EU assisted Italy, Russia sent the “humanitarian aid” to Italy delivering
medicaments and sending medical doctors on military jets. The Russian propaganda stated that Italy should
expect assistance from Moscow rather than from its western partners13. At that time, even the pro-European
Italian prime-minister Giuseppe Conte made pro-Russian statements expressing thanks to Russia for its
Daily Sabah (2020). Beat the virus first, then say ‘goodbye to EU’ if necessary, Italy’s Salvini says
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assistance1, although the famous Italian newspaper “La Stampa” strongly doubted that the Russian
“humanitarian aid” was really helpful2. Despite his pro-European policy and supporting EU and NATO
initiatives, including those related to the war in Ukraine, the head of Italian government Giuseppe Conte
expressed many times his willingness to maintain good relations with Russia, called to lift or ease antiRussian sanctions and even stated that he had friendly relations with president Putin3.
Prior to sending the “assistance” to Italy, Russia was reportedly organizing hacker attacks on the Italian
Foreign Affairs Ministry. The Ministry’s website did not work properly during several months in 2016-2017
due to the hacker attacks, and the Italian officials confirmed that they suspect Russia in organizing those
attacks4. Nevertheless, even after that incident Italy avoided tensions in its relations with Russia and remains
rather Kremlin friendly.
Cyprus
Cyprus is another Kremlin friendly country, perhaps even more connected with Russia than Italy. In
2011, Russia gave credit of 2,5 billion euro to Cyprus which was paid out in 2019 only 5, and this was one
of the reasons why Cyprus avoided any critics of the Russian actions in Ukraine. According to the experts’
estimates in 2013, there was about 30 billion dollars of Russian money in the Cypriot banks 6. Cyprus
remains the heaven for the Russian offshore funds. More than 40,000 Russians have the Cypriot citizenship,
and for many Russian tourists Cyprus is a popular destination 7. Cypriot officials proclaimed that the antiRussian sanctions could “destroy” their economy 8. Moscow is an important partner for Nicosia because
Kremlin supports the territorial integrity of Cyprus and does not approve the Turkish occupation of the
northern part of the island 9. However, since the relations between Vladimir Putin and Turkish president
Rejap Erdogan have improved, the Cypriots could have concerns about this issue 10. Also some Cypriot
journalists worried about possible suspicious activities of the Russian ambassador in Nicosia Stanislav
Osadchiy who reportedly might hinder the Cyprus policy to build settlements although officially Moscow
supports such activities of Nicosia 11.
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Nevertheless, despite possible concerns1, the Cyprus officials have never condemned or criticized
Russia and keep maintaining good relations with Kremlin 2. This could be potentially dangerous for the
European integration. The fact that Cyprus is not NATO member could be also potentially worrisome because
Nicosia does not have strong military ties with its European partners and is interested in enhancing the
Russian support rather than strengthening security cooperation with its western partners3. However, despite
its pro-Russian position, Cyprus traditionally supports EU initiatives and unlike some other EU countries is
not considered as a potential candidate to withdraw from the European Union4. At the same time, because of
the Russian influence, relations between Cyprus and central EU institutions in Brussels are not ideal.
Sometimes the European officials blame Nicosia of neglecting its duties under EU directives to combat
money laundering5, but in fact, Cyprus could not effectively perform these duties because this would harm
the interests of many influential Russian oligarchs who invested billions dollars into the Cypriot economy.
But despite the fear to deteriorate relations with Russia, sometimes Cypriot authorities try to follow EU
standards and strip the “golden passports” from some Russian citizens leaving them without the privileges of
being EU citizens despite their huge investments into Cypriot economy like it happened in November 2019
when the Cypriot passports were revoked from 26 unnamed individuals (9 of them were reportedly Russian
citizens)6. The practice to sell “golden passports” with the EU citizenship to potential criminals and corrupted
officials, many of whom have a Russian origin, is also a source of tension between Nicosia and Brussels
because according to Cyprus law it is enough to make a huge investment in its economy to get citizenship of
the country, which also means to get ability to freely move, live and work in all the 27 EU member states7.
Under EU pressure, Cyprus finally decided to cancel this “golden passports” program8 which could also mean
potential reducing the number of new applicants of the Cyprus citizenship from Russia. Nevertheless,
thousands of Russians, who have already obtained the “golden passports” before, will keep its legal status in
Cyprus and exert influence on the Cypriot policy.
Greece
Greece used to be one of the most Kremlin friendly countries in South Europe. In addition, in this
country, there are strong eurosceptical sentiments which are actively supported by the Russian
propaganda. Maintaining good relations with Moscow is a historic tradition for Athens. During 20152019, when the radical left-wing coalition “SYRIZA” formed a government, the Greek-Russian relations
particularly improved. The Russian propaganda works rather effectively in Greece, and this is proved by
the recent polls according to which 66% of Greeks have positive view of Russia and approximatel y the
same amount of people have a good opinion about the Russian president Vladimir Putin 9. In 2016, shortly
before the NATO summit, Greece concluded an arms deal with Russia, and this step was not in line with
the NATO’s policy 10.
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The economic problems of mid-2010s also forced the Greek government to strengthen ties with
Russia hoping to receive a financial assistance from Kremlin. Greece has the biggest public debt among
EU member states (181% of GDP 1) which is the source of economic problems not only for Greece, but
also for the entire European Union. The EU policy to support banks rather than ordinary people during the
financial crisis and lack of will to follow the guidelines of the EU financial discipline in Greece increase
the eurosceptic sentiments in the Greek society, and this fact was used by the populist parties which ruled
the country between 2015 and 2019. “Grexit” (a potential withdrawal of Greece from the European Union)
was considered as a realistic option when the Brexit process began2, and Russia tried to exploit this possible
option of Grexit in its interests 3.
Nevertheless, despite those worrisome trends, Greece remained in NATO and EU and tries to follow
their policy. Greece finally found out that only the European Union can help to solve its financial problems,
and Russia with its own economic problems caused by sanctions and other reasons, would not be able to save
the Greek economy. The recent tensions between Greece and Turkey over the sea shelf in the Aegean Sea
and occupied part of Cyprus can potentially strengthen Greece’s ties with its western partners because Russia
due to its friendly relations with Turkey could not be considered as a reliable ally of Greece under current
conditions4. Moreover, the Greek plans of gas output in Aegean Sea contradict the Russian interests5.
As a result, the Greek-Russian relations started to deteriorate even during the ruling of left-wing primeminister Alexis Tsipras, who initially was considered as a pro-Russian eurosceptical politician. Tsipras signed
the aforementioned arms deal with Russia in 2016. However, in 2018 the Tsipras government initiated the
diplomatic scandal with Russia by sending out two Russian diplomats from Athens and blaming them of the
interference into the Greek internal affairs6. The tensions between two countries rose because Greece accepted
compromise on NATO’s membership of Macedonia, which was renamed as Northern Macedonia and in such
a way a Greek concern over its name was removed. Russia unsuccessfully tried to convince Greece to further
block Macedonia’s joining NATO7, but this time the Greek government did not follow the Russian
recommendations aimed at weakening Euro-Atlantic and European solidarity.
The next Greek prime-minister Kyriakos Mitsotakis, who came to power in July 2019, conducts even
more anti-Russian policy and strengthens Greek ties with the western partners.8 The religious conflict
between the Greek Orthodox Church and the Russian Orthodox Church over recognizing the Orthodox
Church of Ukraine also negatively affects the political relations between two countries and decreases
the Russian influence on anti-European sentiments in Greece.9
Nevertheless, despite the recent trends of turning away from the friendly relations with Russia, Greece
still remains a potential ally of Kremlin due to the long history of good relations and strong anti-European and
pro-Russian sentiments in the Greek society. Greece has managed to turn out from one of the most Kremlin
friendly countries in Europe into a reliable NATO ally in the Mediterranean but it remains to be seen how long
the Greek government will be able to further continue such a policy despite the Russian propaganda.
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Conclusion
Russia uses the economic vulnerability of most South European countries to strengthen its influence
in them and encourage the eurosceptical sentiments. Currently Russia has the strongest political positions in
such South European countries like Cyprus and Italy. Greece used to be even more Kremlin friendly country
than Cyprus and Italy, but since 2018 the Greek-Russian relations worsened due to economic reasons (need for
the EU financial assistance and Russia’s inability to compensate it) and security factors (Greece’s approval of
Northern Macedonia’s joining NATO, growing tensions with Turkey in Aegean Sea). Nevertheless, the Russian
propaganda remains effective in Greece, where the anti-European and pro-Russian sentiments are still strong.
In Spain, Russia tries to destabilize situation by propagandist support of the Catalan separatists, and despite
these actions Moscow has managed to avoid serious tensions with the central government in Madrid and even
considers Spain as a potential advocate of lifting economic sanctions from Russia. Portugal and Malta are not
particularly interesting for Russia and do not face strong Russian influence.
In general, despite the economic problems and Brexit shock, the economic and political situation in
South Europe has been more or less stabilized by 2020, and the probability of South European countries’
withdrawal from the European Union (Grexit, Italexit, Spaxit etc.) seems to be rather low. Russia has pretty
good relations with the South European countries but these countries follow the pro-European policy. Some
officials like Italian prime-minister Giuseppe Conte call to lift the economic sanctions from Russia but their
practical policy is not aimed at destroying the European solidarity. The radical pro-Russian and eurosceptic
parties in Spain, Italy and Greece tend to become more moderate and more pro-European after they come to
power. Russia’s positions were significantly weakened in Greece, which used to have very good relations
with Kremlin.
However, the COVID pandemic and global recession could be a strong game changer. Russia has
already tried to use the pandemic to increase the pro-Russian and anti-European sentiments in Italy. Despite
the Russian efforts, the situation seems to be under control by the national governments and EU central
institutions in Brussels which allocated billions euro of economic assistance to the South European countries.
Nevertheless, the further development of the pandemic is unpredictable, and the anti-European and proRussian sentiments may grow if the economic and health situation significantly worsens in South Europe.
Under such conditions, countering the Russian propaganda could be recommended. The South European
countries should pay more attention to their cyber and information security and consider the possibility of
blocking some most propagandist Russian websites like Ukraine did. It appears that in the nearest future the
negative effects of the Russian influence in South Europe would be effectively contained because during
recent years the European Union has already demonstrated its ability to survive in such crises like economic
recession, Brexit, migration waves, weakening ties with the United States and beginning of the pandemic.
Thus, Europe has enough experience to effectively counter the Russian factors in South Europe, and the
recent trends have already demonstrated some weakening of the Russian positions in this region.
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The article focuses on the transformation of Denmark’s approaches to the implementation of its
security priorities at the beginning of the XXI century. The study identifies the reasons for
Denmark’s renunciation of its "restrained" position in NATO and explains the transition to a
proactive position on peace settlements in different parts of the world. It emphasizes the
importance of liberal democratic values in Danish military activism. The article examines the
Denmark’s contribution to military operations in Afghanistan, Iraq and Libya. The priority of
Denmark’s cooperation with the United States is substantiated as cooperation with a key security
partner. The study stresses that the predominance of Atlanticism and NATO active support were
the reasons for Denmark’s self-exclusion from the EU’s Common Security and Defence Policy and
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relevance of the Danish experience in reforming the armed forces and the transition to crisis
management as an effective way to manage new security challenges.
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Постановка проблеми. Королівству Данія, після завершення міжблокового протистояння,
завдяки ефективній зовнішньополітичній діяльності й послідовній позиції при вирішенні багатьох
питань безпекового характеру, вдалося істотно посилити власний вплив у міжнародному середовищі.
Взаємодія цієї країни з іншими учасниками міжнародних відносин у сфері безпеки зазнала докорінної
трансформації й відбувається сьогодні за зразком могутніх та впливових міжнародних акторів.
Водночас, готовність країни до глибшого залучення в інституційні форми гарантування безпеки, що
розвиваються у Північній Європі чи в рамках ЄС, безпосередньо залежить від стану
трансатлантичних відносин (НАТО) та характеру взаємодії зі США, як пріоритетним партнерством.
Тому цілісне розуміння сучасних зовнішньополітичних орієнтацій та безпекової стратегії Данії є
актуальним з погляду української теорії та практики, адже відкриває перспективи для
(пере)осмислення і належного оновлення підходів України до питань безпекового характеру, зокрема,
в процесі взаємодії з НАТО.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання зовнішньої та безпекової політики
державних акторів є достатньо опрацьованим у науковій літературі. З огляду на значний теоретичний
та прикладний інтерес, різні аспекти реалізації безпекової політики Королівства Данія також широко
представлені в сучасному політологічному дискурсі (А. Вівель, К. Крістенсен, К. Ларсен,
Н. Петерсен, С. Райнінґ). Водночас слід констатувати брак цілісних досліджень безпекової політики
Королівства Данія, що брали б до уваги ефективність трансатлантичного зв’язку для її забезпечення
з одного боку, й зростання значення колективного опрацювання безпекових викликів і загроз
у сучасному світі, – з іншого.
Метою статті є розгляд трансатлантичного вектора безпекової політики Королівства Данії
на початку ХХІ ст., як основи для реалізації національних пріоритетів країни у безпековій сфері.
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Завданнями статті є окреслити трансформацію данських підходів щодо гарантування національної і
міжнародної безпеки й висвітлити роль трансатлантичних відносин у сучасній безпековій політиці
цієї країни. Досягнення мети й реалізація завдань статті досягаються шляхом застосування
системного підходу й використання методів аналізу, синтезу та порівняння. Епістемологічною
основою дослідження є засади політичного реалізму та неореалізму.
Виклад основного матеріалу. У період міжблокового протистояння Данія була беззаперечною
частиною колективного Заходу, а з військового погляду, – інтегрованою у німецьку частину
командування НАТО «БАЛТАП». Так само, її розглядали як складову «Нордичного балансу», що
формувався на заході по осі Норвегія-НАТО, а на сході включав Фінляндію. Північноатлантичний
альянс займав домінуючу позицію, слугуючи єднальною ланкою між США та Західною Європою. Ці
умови дали змогу Данії відігравати роль «стриманого» члена НАТО, й мати серйозні застереження
щодо політики альянсу відносно Радянського Союзу у 1980-х рр. Такий підхід Данії часто визначали
як «політику застережень» – footnoting1. У цей час Данія намагалася також здійснювати власну
політику розрядки, відстоюючи ті цінності, які могли бути спільними як для Заходу, так і для Сходу,
знижуючи, таким чином, рівень ідеологічного протистояння.
Після холодної війни геополітична позиція Данії істотно змінилися й країна тривалий час
розвивалася у щораз безпечнішому регіональному середовищі. Вступ Польщі (1999 р.), а згодом і
країн Балтії (2004 р.) у НАТО, сприяв істотному покращенню безпекового середовища Данії,
порівняно із ситуацією, яка існувала раніше2. Зникнення прямих загроз для Данії стало сприятливим
чинником для перебудови данських збройних сил й дало змогу цій країні використовувати власні
війська з метою реалізації інтересів провідних держав-членів Північноатлантичного альянсу3. Данія
почала позиціонувати себе як стратегічного гравця4, а багато країн-членів НАТО стали розглядати її
як «бездоганного союзника»5.
Активізація данської політики щодо забезпечення миру у постбіполярний період була
відповіддю на збільшення світового попиту на міжнародні військові операції. Інша причина успіху
Данії у цій площині полягала у готовності данського політикуму скеровувати власні війська для
участі у міжнародних операціях під егідою НАТО. Зокрема, першим помітним кроком стало
надсилання данських військових для місій Північноатлантичного Альянсу на Балканах6.
На зламі ХХ й ХХІ століть кількість та складність миротворчих операцій суттєво зросла. Вони
більше не зводилися лише до функції захисту цивільного населення в умовах громадянського
протистояння чи збройних конфліктів, а й набували щораз виразнішого проактивного наступального
характеру, спрямовуючись на відстоювання гуманітарних цінностей чи прав людини. Внесок НАТО,
ЄС або ad-hock коаліцій «доброї волі» у забезпечення міжнародної стабільності ставав усе
істотнішим, збільшуючи попит на країни, готові власними військовими засобами долучатися
до операцій чи легітимізувати їх за допомогою своєї безпосередньої участі. У цьому контексті Данія
надавала відносно високу щодо власного розміру та чисельності населення частку військових для
реалізації подібних міжнародних місій, демонструючи, тим самим, готовність до дій у зонах
підвищеного ризику як, наприклад, Афганістан7.
З іншого боку, Данія послідовно обстоювала ідею багатосторонньої оборони, свідченням чого
стала реакція уряду цієї країни на терористичні акти 11 вересня 2001 р. у США, коли Копенгаген
Heurlin, B. (1996). Denmark: a new activism in foreign and security policy. in Ch. Hill (Ed.), The Actors in Europe’s
Foreign Policy. London: Routledge, 174.
2
Hækkerup, H. (2002) På Skansen. Denmark: Lindhardt and Ringhof, 53-57.
3
Heurlin, B. (2004). Riget, magten og militæret. Dansk forsvars- og sikkerhedspolitik under forsvarskommissionerne
af 1988 og af 1997. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 254-261.
4
Rynning, S. (2003). Denmark as a strategic actor? Danish Security Policy after 11 September. in P. Carlsen
and H. Mouritzen (eds), Danish Foreign Policy Yearbook 2003. Copenhagen: DIIS, 23-46.
5
Ringsmose, J. Rynning, S. (2008). The Impeccable Ally? Denmark, NATO, and the Uncertain Future of Top Tier
Membership. in N. Hvidt and H. Mouritzen (eds), Danish Foreign Policy Yearbook 2008. Copenhagen: Danish
Institute for International Studies, 55-84.
6
Ringsmose, J. Rynning, S. (2008). The Impeccable Ally? Denmark, NATO, and the Uncertain Future of Top Tier
Membership. in N. Hvidt and H. Mouritzen (eds), Danish Foreign Policy Yearbook 2008. Copenhagen: Danish
Institute for International Studies, 61.
7
Ringsmose, J. Rynning, S. (2008). The Impeccable Ally? Denmark, NATO, and the Uncertain Future of Top Tier
Membership. in N. Hvidt and H. Mouritzen (eds), Danish Foreign Policy Yearbook 2008. Copenhagen: Danish
Institute for International Studies, 62.
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відразу підтримав застосування ст. 5 НАТО1. Отож, первинною реакцією Данії була солідарність
у рамках багатосторонніх інституцій, що відповідало міжнародній практиці 1990-х рр.
Однак змінилась позиція самих США, які, готуючи відповідь на терористичний напад, мало
зважали на безпекові союзи. Новий американський підхід ставив під сумнів традиційні
багатосторонні стратегії, яких дотримувалися малі держави, змушуючи їх до вибору: або залишатися
й надалі відданими широкому мультилатераліму, або ставати частиною вузької коаліції, очолюваної
США. Таким чином, данцям слід було визначитися щодо власної участі у потенційній військовій
операції в Афганістані.
Ці події співпали із парламентськими виборами у Данії, на яких переконливу перемогу здобули
ліберали. Вони отримали змогу самостійно, без коаліції, сформувати новий уряд, який 13 грудня
2001 р. звернувся до парламенту з проханням схвалити участь Данії у міжнародній коаліції під
керівництвом США, створеній на основі резолюції ООН, й задекларувати готовність до істотного
внеску країни в майбутні військові дії2. Водночас, опозиція намагалися відстояти традиційний для
Данії мультилатералізм і обстоювала необхідність здійснення операції під егідою ООН, а не
за безпосереднього лідерства США. У підсумку парламент підтримав пропозицію уряду3. Данія
долучилася до військових акцій в Афганістані, розгорнувши там спеціальні наземні сили та надавши
літаки Ф–16, які були розташовані на військовій базі в Киргизстані4.
Таким чином, на початку ХХІ ст. виникло сприятливе середовище для розвитку данського
активізму5. З перспектив Данії, відбулася відмова від реалізму невеликої держави, що полягав
на самоусуненні. Натомість було адаптовано «звичайний» реалізм, що передбачав безпосередню
участь у міжнародному житті, коли цього вимагають нагальні обставини6.
Особливу роль у цих процесах відіграв данський прем’єр-міністр А. Расмуссен, котрий надавав
зовнішньополітичного активізму більш чіткого ідеологічного забарвлення, особливо акцентуючи
на спільності цінностей Данії та США. Забезпечення миру саме по собі, на переконання
А. Расмуссена, не мало особливого значення. Важливими для нього були цінності, які гарантують
мир, серед яких найважливішим було звільнити людей від авторитарних правителів, створюючи для
них можливість для самостійного вибору. Зокрема, це був один з аргументів при обґрунтуванні
військового втручання в Ірак7.
США мали незначні очікування щодо внеску Данії в афганську та іракську кампанії, що
пояснювалося двома чинниками – розміром цієї країни та її попередньою політикою. Адже у період
холодної війни Данія розглядала власне членство в НАТО лише крізь призму американських
безпекових гарантій і не вважала власну армію спроможною забезпечити оборону країни.
Результатом цього стало виконання Данією власних зобов’язань на мінімальному рівні. Ситуація
поступова почала змінюватись у 1990-х рр., коли Данія надала як політичну, так і військову підтримку
США у Перській затоці та на Балканах, однак очікування американців щодо військового внеску
королівства у контексті терористичних атак 11 вересня 2001 р. були все ж невисокими8. Тому
збройний внесок Данії в Афганістані став приємним сюрпризом для американців.
Нормативна основа для здійснення таких операцій засвідчила сумісність американських і
данських цінностей, що було менш помітним у період холодної війни. Для Данії завжди була властива
атлантична традиція. Незважаючи на політику застережень чи «латентну» нейтральність в підходах
1
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København: Gyldendal, 608-609.
3
Pedersen, R. (2012). Danish foreign policy activism: Differences in kind or degree? Cooperation and Conflict, 47
(3), 339.
4
Petersson, M., Saxi, H. (2013). Shifted Roles: Explaining Danish and Norwegian Alliance Strategy 1949-2009.
Journal of Strategic Studies, 36 (6), 772.
5
Rasmussen, A. F. (2003). Visioner for Danmarks aktive Europapolitik. Statsminister Anders Fogh Rasmussens tale
på Københavns Universitet den 23 September 2003 ˂http://www.stm.dk/_p_7451.html˃ (2020, October, 10).
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(2), 183.
7
Rasmussen, A. F. (2003). Address by Prime Minister of Denmark Anders Fogh Rasmussen. The Woodrow Wilson
Center, Washington, May 9, 2003. ˂http://www.stm.dk/_p_7430.html˃ (2020, August, 23).
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Ringsmose, J., Jakobsen, P. (2015). Size and reputation – why the USA has valued its ‘special relationships’
with Denmark and the UK differently since 9/11? Journal of Transatlantic Studies, 13 (2), 143.
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до питань оборони, Данія була міцно інкорпорована у Північноатлантичний альянс. Про це свідчили,
зокрема, її згода на розміщення американських військ у Гренландії чи відсутність відкритої критики
на адресу США. Окрім того, обидві країни об’єднували класичні ліберальні цінності як права людини,
ринкова економіка й ліберальна демократія. На цьому почали виразно наголошувати після
завершення холодної війни, з огляду на поступову втрату значення нордичної безпекової складової.
Активізм став частиною данської політики та данської стратегічної культури. Він опирається
на ліберальні цінності та відсутність значних ідеологічних розбіжностей щодо цього у політичних сил
країни. Важливу роль продовжувало відігравати поєднання егалітаристських та ліберальних
цінностей. Водночас, важливе місце продовжувала займати підтримка країн, що розвиваються. Слід
нагадати, що військові аспекти були інтегровані у данську політику розвитку. Якщо у період холодної
війни ця політика, як частина зусиль Данії щодо забезпечення миру, протиставлялася мілітаристським
за своїм характером політикам США та СРСР, то сьогодні вона спрямована на надання країнам
третього світу відповідних ресурсів з метою забезпечення стабільності і безпеки. Тому, наприклад,
Данія підтримала розбудову миротворчих сил ПАР у 1997 р1.
Утім справжнє протистояння між традиційним інтернаціоналізмом і наступальним
міжнародним активізмом стало помітним у 2002 р., коли почалися обговорення інтервенції США
в Ірак. Якщо втручання в Афганістан підтримувала абсолютна більшість, то у випадку Іраку – йшлося
про незначну перевагу. Одним з основних контраргументів була відсутність мандату ООН2.
Тим не менше, користь для Данії полягала в істотному покращенні іміджу країни у Вашингтоні,
полегшенню доступу до американського політикуму на усіх рівнях та отриманні матеріальної й
політичної підтримки3. Водночас, королівство отримало також кращий доступ до американських
інституцій. Це, заразом, істотно поліпшило позиції Данії на міжнародній арені й створило більш
сприятливі умови для ухвалення рішень зовнішньополітичного і військового характеру. Окремо слід
вказати також на можливість полегшення доступу Данії до новітніх військових технологій4. Завдяки
власній активній міжнародній політиці, Данії вдалося тісніше заангажувати США у проблематику
Арктики і, таким чином, посилити власні позиції у регіоні відносно Росії.
Часто вказують, що НАТО перетворилася на дворівневий альянс. У той час, як частина державчленів перебрала на себе основний тягар колективної оборони, інша перетворилася на фрі-райдерів,
що користуються безпековою парасолькою НАТО. Навіть йдеться про поділ країн на «команду А»,
до якої належать члени, що роблять непропорційно великий щодо власного потенціалу внесок
у функціонування альянсу, та «команду В», що складається, в основному, зі споживачів безпеки5.
У цьому контексті Данія належить до «команди А» чи, іншими словами, стала частиною «вищої
ліги НАТО». Цьому сприяли водночас два чинники: докорінна перебудова данських збройних сил та
політична готовність країни до їхнього застосування під час міжнародних операцій на Балканах, а, що
важливіше, – в Афганістані6.
Помітний внесок Данії у міжнародну місію під егідою НАТО в Афганістані остаточно дав змогу
вважати королівство частиною «команди А» в альянсі. Менш однозначним за наслідками стало
рішення взяти участь в інтервенції в Ірак у рамках американської коаліції у 2003-2007 рр. З одного
боку, вона ще більше зблизила Данію зі США, а з іншого – відбулась за рамками НАТО і не мала
підтримки з боку значної кількості членів альянсу, насамперед Франції та Німеччини. Останні
жорстко критикували США та висловлювали розчарування з приводу участі Данії у цій
контроверсійній з погляду міжнародного права американській ініціативі.
Утім дискусія мала більш фундаментальний характер й стосувалася зміцнення тренду активізму
у зовнішній політиці, адже участь в американській коаліції була передумовою для міжнародного
Wivel, A. (2013). From Peacemaker to Warmonger? – Explaining Denmark’s Great Power Politics. Swiss Political
Science Review, 19 (3), 316. ˂https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/spsr.12043˃ (2020, January, 17).
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посилення позицій Данії та збільшення простору для дій на міжнародній арені. Рішення данців стати
на бік США стало свідченням ще більш наступального за характером зовнішньополітичного
активізму з огляду на участь у тимчасових коаліціях за межами багатосторонніх інституцій.
Водночас, при обґрунтуванні таких кроків активно використовували проблематику цінностей,
вказуючи на необхідність боротьби демократій з диктатурами1.
Міжнародний активізм вирізняється з-поміж попередніх різновидів зовнішньополітичної
поведінки Данії, адже у площині захисту цінностей йшлося не про право захищати демократії, а саме
про обов’язок так чинити. Наголошували, що Данія повинна позбутися комплексу малої держави,
відмовитися від спроб ізоляції чи нейтралітету, та стати частиною широкого глобального консенсусу,
який надає країні нові можливості для міжнародного впливу, зокрема завдяки союзу зі США. Участь
у гнучких коаліціях, яких об’єднують спільні цілі та цінності, покликана сприяти реалізації цієї мети.
Окрім ідеологічних аргументів, існували також міркування Realpolitik. Партнерство зі США
розглядали як можливість для Данії перетворитися з малої у середню потугу, й не використовувати
лише активну адаптацію.
Класичним прикладом мілітарного активізму стало рішення скерувати данських військових для
участі у наземних операціях в Іраку (2003 р.). Це рішення було підтримане більшістю парламентарів
країни2. Данія приєдналася до американської коаліції та надала для її потреб як своїх військових, так і
власні кораблі. Збройні сили Данії були одночасно розташовані в Афганістані, Косово та Іраку, що було
своєрідним викликом для країни у безпековій сфері3. Участь у цих операціях супроводжувалась
одночасною перебудовою збройних сил Данії, що мало покращити можливості країни з ефективнішої
участі у подібних заходах, здійснюваних як під егідою НАТО, так і в складі коаліцій на чолі зі США.
Збройні сили Данії відмовилися від озброєння та військового спорядження, яке було
непридатним для ведення асиметричних війн, як підводні човни чи сухопутні системи
протиповітряної оборони. Інтенсивне залучення у міжнародні військові операції було покликане
зміцнити позиції Данії на міжнародній арені та перетворити військові засоби в інструмент зовнішньої
політики у відносинах з іншими країнами, насамперед зі США4.
Ще помітнішим прикладом мілітарного активізму стало розгортання у 2006 р. данських
військових в афганській провінції Хелманд, де їм довелося вести інтенсивні бойові дії. Данське
командування розглядало цей крок як можливість продемонструвати внесок Данії у стабілізацію
Афганістану, показати данському політикуму важливість збройних сил як інструменту зовнішньої
політики та, водночас, засвідчити рівень власної бойової підготовки5. Ці кроки збільшили заразом
помітність країни серед членів НАТО. Данські військові також отримали змогу набути безпосередній
бойовий досвід, однак не обійшлося й без втрат особового складу: зокрема, у 2009 р. загинуло
приблизно 30 данських солдатів.
Підтримка афганської місії серед населення Данії була досить високою – 40–50%, незважаючи
на наявність людських втрат. При цьому, рівень суспільної підтримки цієї операції був одним
за найвищих серед країн, які взяли в ній участь, і, де-факто, був тотожній цьому показнику в США6.
Участь у міжнародних військових місіях принесла значні політичні дивіденди для Данії.
Зокрема, уряд країни зміг налагодити конструктивні відносини зі США, що вирізнило Данію з-поміж
інших союзників по НАТО. А. Расмуссен, як прем’єр-міністр Данії, сім разів відвідував президента
Дж. Буша-молодшого, а данські дипломати отримали привілейований доступ та вплив у Вашингтоні.
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Значна кількість таких двосторонніх візитів є безпрецедентним випадком для малої країни у її
відносинах зі США1. Без цього, досить малоймовірним є те, що станом на 2012 р. ключові посади
одночасно посіли б два данці – А. Расмуссен, як Генеральний Секретар та К. Бартелс, як Голова
військового комітету Північноатлантичного альянсу2.
Необхідно відзначити, що вплив Данії на свого ключового партнера радше не був значним.
У будь-якому випадку, партнерство зі США було важливим інформаційним приводом та збільшувало
статус країни у відносинах з її європейськими партнерами3. При цьому, слід мати на увазі, що серед
партнерів по НАТО не лише Данія прагнула мати статус спеціального партнера у відносинах зі США.
Тут їй доводилося конкурувати з іншими країнами як Велика Британія, Польща чи Нідерланди. Тому
цілком передбачуваним став крок данського уряду щодо участі країни у військовій операції НАТО
у Лівії. Усі політичні сили у парламенті країни, навіть радикальні соціалісти, підтримали уряд.
Данія не висунула жодних вимог щодо можливих обмежень у використанні власної авіації під
час цієї місії. Загалом, у Лівії НАТО здійснила понад 9,7 тис. бойових вильотів і знищила приблизно
6 тис. військових цілей. При цьому, данські винищувачі Ф–16 виконали понад 600 бойових вильотів4.
З огляду на їхній внесок, командувач операції навіть назвав данські винищувачі «суперзірками
кампанії»5. А за словами тодішнього держсекретаря США Р. Гейтса, під час лівійської операції
Норвегія та Данія спільно забезпечили 12% бойових вильотів і вразили понад третину цілей. На його
переконання, обидві країни, маючи обмежені ресурси, змогли здійснити успішну підготовку та надати
військове спорядження, необхідні задля належного забезпечення їхнього військового внеску6. Він
відзначив Данію разом з Норвегією, Бельгією та Канадою, як приклади союзників, гідні для
наслідування з боку інших партнерів по альянсу.
Зауважимо, що крім авіації, Данія надала також значну кількість військового спорядження, що
виявилося дуже важливим для успішного здійснення операції. Внесок Данії якісно і кількісно
перевищив її очікуваний потенціал7. Лівійська кампанія ще більше посилила позиції Копенгагена
у відносинах із Вашингтоном, а США знову наводили Данію як приклад іншим європейським
союзникам.
Показовими у цьому контексті стали також події вересня 2014 р., коли Данія заявила про
готовність надати власні винищувачі для боротьби з Ісламською державою. У підсумку, це рішення
отримало підтримку 90% депутатів8.
Така майже автоматична відповідь на ініціативи США й внутрішній консенсус у Данії майже
нікого не здивував. Роком раніше, під час візиту Б. Обами до Швеції, де були присутні також
очільники Фінляндії, Норвегії, Ісландії, прем’єр-міністр Данії заявила про готовність підтримати
США у військовій боротьбі зі сирійським режимом, хоча Вашингтон ще не озвучував жодних планів
щодо цього. Така позиція Данії докорінно відрізнялася від підходів інших чотирьох скандинавських
країн, які відмовлялися бути втягнутими у будь-який тип інтервенції9. При цьому, публічні дискусії
Kristensen, K. S., Larsen, K. K. (2017). Denmark’s Fight Against Irrelevance, or the Alliance Politics of ‘Punching
Above Your Weight’ in M. Wesley (Ed.), Global Allies. Comparing US Alliances in the 21st Century. Canberra: ANU
Press, 72.
2
Rynning, S. (2013). Denmark. in H. Biehl, B. Giegerich&A. Jonas (eds). Strategic Cultures in Europe. Security
and Defence Policies Across the Continent. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 91.
3
Mouritzen, H. (2006). Atlantic reform. A Euro-atlantic and a Danish perspective. Danish Institute for International
Studies REPORT, 3, 31.
4
Rynning, S. (2013). Denmark. in H. Biehl, B. Giegerich&A. Jonas (eds). Strategic Cultures in Europe. Security
and Defence Policies Across the Continent. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 93.
5
Møller, K. J., Jakobsen, P. V. (2012). Good News: Libya and the Danish way of War. in N. Hvidt and H. Mouritzen
(eds), Danish Foreign Policy Yearbook 2012. Copenhagen: Danish Institute for International Studies, 106-130.
6
Gates, R. (2011). Text of Speech by Robert Gates on the Future of NATO. Atlanticcouncil
˂https://www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/text-of-speech-by-robert-gates-on-the-future-of-nato/˃.
(2020, May, 12).
7
Mueller, K. P. (2015). Precision and Purpose: Airpower in the Libyan Civil War. Santa Monica: RAND Corp.
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Kristensen, K. S., Larsen, K. K. (2017). Denmark’s Fight Against Irrelevance, or the Alliance Politics of ‘Punching
Above Your Weight’ in M. Wesley (Ed.), Global Allies. Comparing US Alliances in the 21st Century. Canberra: ANU
Press, 68.
9
Kristensen, K. S., Larsen, K. K. (2017). Denmark’s Fight Against Irrelevance, or the Alliance Politics of ‘Punching
Above Your Weight’ in M. Wesley (Ed.), Global Allies. Comparing US Alliances in the 21st Century. Canberra: ANU
Press, 68.
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в Данії не стосувалися питання, чи надсилати власну авіацію у Сирію, а того, коли це зробити
з найбільшою ефективністю. Отож, безумовна підтримка будь-якої потенційної акції США,
швидкість ухвалення рішення, консенсус з цього приводу у середовищі данського політикуму та
відсутність протестів з боку населення, вирізняє Данію з-поміж решти країн Європи.
Атлантичний характер безпекової та оборонної політики Данії дав змогу окремим аналітикам
стверджувати про «суператлантизм»1 цієї країни чи характеризувати її як «бездоганного союзника»
по НАТО2. Серед данських політиків домінує переконання, що вибір на користь атлантичного
напряму був вдалим, адже збільшив вплив країни як в НАТО, так і у США3.
Сьогодні США є не лише основними постачальниками озброєнь і військового оснащення, вони
також виступають як основний гарант для Данії із забезпечення свободи морського судноплавства та
торгівлі. Цей чинник є особливо важливим з огляду на те, що захист морських торговельних шляхів
має для данців особливе значення, адже від цього залежить добробут населення країни.
Таким чином, застосування військової сили стало невід’ємною частиною данської зовнішньої
політики. З 1990 р. по 2017 р. Данія взяла участь у 68-и міжнародних військових операціях під егідою
НАТО, ООН, ОБСЄ чи у рамках міжнародних коаліцій. Для порівняння, з 1945 р. по 1989 р. Данія
долучилась лише до 13 міжнародних військових операцій і всі вони здійснювалися виключно
у рамках ООН, за винятком участі країни у британській окупаційній зоні у Німеччині після
завершення Другої світової війни. З 1991 р. по 2017 р. майже 70 тис. данців взяли участь
у міжнародних військових операціях, у той час як у період холодної війни ця цифра була удвічі
менша – 34 тис. осіб4.
Істотних змін зазнала також інституційна афіляція. З 1991 р. по 2017 р. 33 з 68-и операцій
відбулось під егідою ООН, а 21-а – у рамках НАТО, тоді як 10 було здійснено у рамках тимчасових
коаліцій. Крім того, кожного десятиліття після завершення холодної війни відбувалось поступове
скорочення участі в операціях ООН.
Зміна інституційної афіляції свідчила також про еволюцію завдань військових операцій,
участь у яких брала Данія. Якщо у період холодної війни йшлося про миротворчі місії з мандатом
ООН, то у постбіполярний період – про застосування військових засобів з метою забезпечити мир
чи стабілізувати ситуацію, часто без формальної згоди на це з боку усього міжнародного
співтовариства.
Слід зауважити, що зростання військової активності Данії не супроводжувалось збільшенням
витрат на неї. Якщо у роки холодної війни 2–3% ВВП країни скеровувалися на оборону, то
у постбіполярний період спостерігалося скорочення обсягів фінансування до рівня 1–2%. Зокрема,
з 2013 р. по 2017 р. йшлося про 1,1-1,2% ВВП5. Нова оборонна угода на 2018–2023 рр. передбачає
зростання фінансування військових потреб до 1,5% ВВП, що все одно є меншим показником, ніж 2%,
визначені зобов’язаннями по НАТО6.
Утім, було б хибою розглядати зовнішню політику Данії лише крізь призму атлантизму. У цієї
країни є значні європейські амбіції, хоча й істотно обмежені. Найголовнішою перешкодою є
юридично закріплена добровільна неучасть в оборонній політиці ЄС. Наслідки цього рішення мають
не лише символічне, а й практичне значення: Данія не може брати участі у військових інституціях
ЄС. Це особливо помітно, коли йдеться про операції цивільно-військового характеру. Зокрема, вона
не могла брати участі у таких місіях ЄС як EUFOR Althea у Боснії та Герцеговині чи EU NAVFOR
Atalanta біля берегів Сомалі7.
Mouritzen, H. (2007). Denmark’s Super Atlanticism. Journal of Transatlantic Studies, 5 (2), 155-167.
Ringsmose, J. Rynning, S. (2008). The Impeccable Ally? Denmark, NATO, and the Uncertain Future of Top Tier
Membership. in N. Hvidt and H. Mouritzen (eds), Danish Foreign Policy Yearbook 2008. Copenhagen: Danish
Institute for International Studies, 55-84.
3
Henriksen, A., Ringsmose, J. (2011). Hvad fik Danmark ud af det? Irak, Afghanistan og forholdet til Washington.
DIIS Report 14. Copenhagen: DIIS.
4
Mariager, R. (2018). Denmark at War Patterns and Developments in Denmark´s Military Engagement. AMS
˂http://ams.hi.is/wp-content/uploads/2018/06/Denmark-at-War-Patterns-and-Developments-in-Denmark´s-MilitaryEngagement.pdf˃. (2018, July, 12).
5
Там само.
6
Там само.
7
Rynning, S. (2013). Denmark. in H. Biehl, B. Giegerich&A. Jonas (eds). Strategic Cultures in Europe. Security
and Defence Policies Across the Continent. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 91.
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Пояснити підхід Данії до ЄС та НАТО можна крізь призму розподілу праці. Якщо у випадку
НАТО, країна підтримує усі ініціативи, пов’язані з жорсткою безпекою, то у випадку ЄС їй йдеться
про м’яку безпеку. При цьому, у Данії не підтримують концепцію стратегічної автономії ЄС, яка
могла б підважити позицію Північноатлантичного альянсу. Водночас, королівство неприхильно
ставиться до виконання у рамках НАТО завдань гуманітарного характеру, оскільки це може розмити
спроможність альянсу до забезпечення військових гарантій.
Цей особливий тип прагматизму Данії простежується в операціях за її участю. Наприклад,
коли данці брали участь у військовій повітряній операції НАТО у Лівії, вони одночасно активно
підтримували ідею місії ЄС, яка спрямовувалася би на стабілізацію та постконфліктну відбудову
цієї країни. Коли Данія брала участь у військових операціях НАТО в Афганістані, вона активно
підтримувала багатосторонню програму ЄС EUPOL щодо розбудови поліцейських сил у цій
країні. Подібну позицію Данія зайняла і у Косово. Водночас, треба згадати про розгортання
данських й французьких військових в Албанії у 1997 р. у рамках місії ALBA, яку ініціювала та
очолила Італія. Це єдина військова операція за участю Данії, яка не відбувалася ані під егідою
НАТО, ані під керівництвом США. Оскільки реалізація вказаної ініціативи не суперечила
інтересам НАТО та, зокрема, США, данці змогли взяти у ній участь з метою повернути
стабільність у цю балканську країну 1.
Розвиток данського мілітарного активізму позначався й продовжує здійснювати вплив
на позицію та участь Данії у північноєвропейській співпраці. Незважаючи на те, що данці були досить
ініціативними на етапі її становлення, у пост-біполярний період їхня позиція не вирізнялась
надмірною активністю. Королівство стримано ставилося до оборонної співпраці – не лише через
власне членство в НАТО, а й з огляду на потреби військово-технічного характеру, відмінні від інших
країн північної Європи. Сьогодні Данія є частиною НОРДЕФКО, проте не бере участі
у Північноєвропейській бойовій групі, що діє у рамках ЄБОП.
Висновки. Активне застосування малими державами військової сили у зовнішній політиці є,
радше, новим явищем. Данський мілітарний активізм поступово набув наступального характеру в
площині забезпечення національних інтересів країни й відстоювання ліберально-демократичних
цінностей. Така зовнішньополітична поведінка Данії не узгоджувалася з традиційним
північноєвропейським підходом до питань безпеки, який вирізнявся миротворчістю, наданням
допомоги чи використанням дипломатичних інструментів на випадок кризових ситуацій. Тим
не менше, активне використання військової сили надійно утвердилося як один із ключових
інструментів зовнішньої політики Данії.
Відмовляючись від участі в оборонному вимірі ЄС, Данія акцентує увагу на ЄС як форумі
економічної співпраці. Це пов’язане з тим, що оновлена НАТО є ключовим майданчиком для Данії
у безпековій сфері. Щоб ефективно брати участь у Північноатлантичному альянсі, Данія швидко
адаптувалась до його безпекових підходів і вчинила міжнародний кризовий менеджмент ключовим
елементом своєї безпекової політики.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE
IN THE PREVENTION OF COPYRIGHTS CRIMES
ON THE INTERNET
Nowadays copyright crimes on the Internet require the particular attention of government
authorities and non-government organizations as well as investigative authorities. These types of
crimes are especially comprehensive in commission and crime-solving, but their prevention is
much more difficult.
Regarding that, Internet crimes imply the latency of such crimes due to complicated mechanism
of their committing; it becomes difficult to design useful and applicable ways in which such crimes
can be prevented. Accordingly, Ukrainian legislation is average in comparison with the experience
of international countries, and needs changes with the course on its development due to
European rules of law. With the course of accession of Ukraine to the European Union, it is worth
pointing out the fact that sphere of copyrights is also crucial, which is stated in the EU-Ukraine
Association Agreement.
In this article, we will consider the most prevalent ways of prevention the copyrights crimes. Here
European legislation and international approaches for the prevention of copyrights crimes are
investigated and the main ways for reducing such types of crimes are highlighted.
The purpose of the article is to investigate the approaches of European countries’ authorities and
regulatory agencies in the prevention of crimes connected to copyrights, and to review their
legislation to prevent copyright crimes on the Internet. Thus, when Ukraine implements
prevention methods outlined below, to the Ukrainian legislation practice, it will fundamentally
change the current situation of copyright crimes commission on the Internet in Ukraine,
decreasing their rate and latency.
Among the scholars who deal with this issue, the following ones can be distinguished: Margot
Kaminski, Eldar Haber , Ann Bartow, Michael Birnhack, Assaf Eckstein, Niva Elkin Koren, Olga
Frishman, Maytal Gilboa, Ayelet Hochman, Assaf Jacob, Mark Lemley.
There are also Ukrainian scholars who investigated the prevention methods of copyrights crimes:
Matviienko O.V., Zerov K.O., Turbovets A.S., Bohynia K.O. and others.
Keywords: copyright crimes; prevention of copyright crimes; crime on the Internet; Internet
crime; criminal offence on the Internet; copyright crime on the Internet; methods of prevention
of criminal copyright infrimgements.
Trotter Hardy in his article ‘Criminal copyright infringement’ says that ‘copyright crime on the
Internet’ is becoming a new ‘white-collar crime’. He underlines brilliantly the next: ‘Much of the recent trend
toward increased penalties and punishment has centered on infringements of electronic ("digital") materials,
especially as they are transmitted over the Internet where the opportunities for infringement without detection
are greatest today’1.
1

Criminal Copyright Infringement (2002). William & Mary Bill of Rights Journal/Criminal Copyright Infringement
<https://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1320&context=wmborj>. (2020, November, 12).
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His thought, in my humble opinion, reflects the easiness of committing copyright crime on the Internet.
Sophistication of tracking of these types of crimes, identification of criminal and their location move into the
preventing and investigation problems. There is even a problem to identify what country offender is in due
to the newest apps for concealing a location of committing crime, e.g. Nord VPN, CyberGhost, Express VPN,
that successfully make all information about approximate location hidden.
There is the fact that such process as digitisation of copyright crimes did result in pervasive, global and
practically uncontrolled copyright crimes and infringements due to the easiness of replication on the Internet,
and both the simplicity and rapidity of digital transmission and the affordability of digital manipulations.
There are two ways how authors can make their digital works protected – contractual stipulations and
technological protection. Circumvention of technological protection is practically couldn’t be done. The WIPO
Copyright Treaty has been internationally signed in 1996. Under this treaty, each Contracting Party is obliged,
in accordance with its legal system, the measures necessary to ensure the application of the Treaty. In particular,
regarding Article 11 of the WCT, every party to the treaty «shall provide adequate legal protection and effective
legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in
connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts,
in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law»1.
For satisfying the purpose of this article, we consider that it is necessary to highlight the main laws
of European countries to combat copyright crimes on the Internet.
Starting with Spain, it should be noted that on 31 December 2011, the Royal Decree 1889/2011 was
promulgated, which in his turn, supplemented the functions of the Spanish Copyright Commission
(an abbreviation – ‘SCC’) and set the notice and takedown procedure to protect copyright on the Internet that
was adopted by the debatable Spanish ‘Sinde Act’. This act has been adopted by Spanish government
on 3 January, 2012 and is known as ‘Sinde’, as it was named after the last minister of culture Angeles
González Sinde.
That modern law enhances the concept of intellectual property and establishes a new Official
Committee that has the authority to prosecute Internet sites that offer copyright content without the rights to
do so. The SCC was created under the Ministry of Culture as a national authority designed to defence
copyright. This national body is entrusted with arbitration and mediation functions. Though, such functions
were strengthened by the mentioned above anti-Internet piracy ‘Sinde Act’ in March 2011, which established
the procedure of notice and takedown for the deletion of content which infringes copyright and made a new
division of the SCC (‘Section Two’) concerned with such procedure. Regarding the law, those individuals
who download objects illegally should not be punished2.
In regard of new anti-Internet piracy law, any content and service provider may be a subject of the new
notice and takedown procedure. This applies to providers of communication infrastructure and services
(for example, operators providing Internet access or those who provides housing services), and also to those
who enable third parties to upload content, e.g. social networks, blogs and marketplaces, and other providers
of services as those who provide links to illegal content.
By the way, ‘Sinde Act’ entails that any company or individual taking part in providing of Internet
services may be required to stop the connection to illegal content or take down content uploaded by third
parties. As intermediaries are not the main target of the notice and takedown procedure, broadly speaking,
they are not responsible for copyright crimes, – they can be engaged in investigation activity of SCC through
providing data about the alleged violator or suspending access to the society services and sites with
information which infringe copyright.
The law stipulates that a judge must order the shutdown of a suspicious website upon receipt of the
recommendation of the Committee and gives a maximum of 10 days to have it shut down. The owners
of illegal websites have got two days after the requirement to close infringing sites without any fine
or consequences.
This law allows the application of the notice and takedown procedure against perceived copyright
infringing actions which suit the following two general requirements:
1) they are carried out with a profit-making motive, or cause (or are capable of causing) a patrimonial
damage (i.e. financial loss);
1

WIPO (1996). Copyright Treaty (adopted in Geneva on December 20
<https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295166#P87_12240> (2020, October, 26).
2
BBC (2012). Anti-internet piracy law adopted by Spanish government
<https://www.bbc.com/news/technology-16391727> (2020, October, 26).
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2) they constitute “information society services”, as this concept is used by the Spanish E-commerce
Act implementing the E-commerce Directive1.
According to the procedure, for alerting about the copyright violation, the copyright owner is obliged
to fill out an application and send it to the SCC. The application must contain the information on the
identification of the infringed copyrighted works, a description of the alleged breach and evidence confirming
actual copyright infringement and the damage that is caused or potential damage might be caused.
Besides that, the copyright owner must submit details regarding the relevant Internet service provider
and the intermediary service providers that are used. After that, the SCC inform designated intermediary
services providers about the beginning of the procedure pursuant to their condition as an interested party, and
to assist in future cooperation regarding identification of the alleged violator and the removal of the unlawful
content. The SCC will then work to reveal the individual or company is liable for the relevant infringement.
In case when the SCC has not such instruments to identify the responsible party (for example, this authority
has few information at its disposal about the ISP), it will communicate with the national Courts (in this
situation, the Administrative Courts) and request a Court order which asked for the relevant intermediary
services provider to give the SCC any data that can be useful in the identification of the appropriate ISP.
Then, this ISP must carry out the order within 48 hours.
Continuing the theme of the notice and takedown procedure in Spain, after receiving a Court order the
service provider must willingly remove the infringing content or stop doing activity is assumed to be unlawful
within 48 hours or provide defence evidence regarging the content or activity that is deemed to be infringing.
When the service provider voluntarily deletes the content, the SCC will stop carrying out the procedure and
inform the interested parties (as a rule, the copyright holder and the intermediary services providers). If not,
when service provider doesn’t willingly shut down the infringing content or unlawful activity, the SSC will
have two days to investigate all obtained evidence and report the interested parties about the results of
considering, together with a proposal to resolve. Then, all parties involved will have five days to provide their
conclusions in relation to the resolution of the SSC. When period for making conclusions has finished, the
SSC must adopt the resolution, which confirm or refute the existence of copyright infringement. The SSC
will order the service provider and the online content to remove illegal content within maximum 24 hours in
case of copyright infringement is confirmed. When the order of the SSC is executed, but infringing content
isn’t deleted during that time, the SSC will promptly request to the relevant Administrative Court with
application to issue a Court decision where implementation of the measures suggested by the SSC in the
mentioned resolution are confirmed or rejected.
In case when the Court agrees with measures, proposed by the SSC, the Court decision shall be
addressed to all interested parties. Also the intermediary services provider is obliged to fulfill the suspension
measures within 72 hours, since the receipt of the notice of the Court decision, where stated that the service
provider and the online content have not deleted the infringing content or stopped unlawful activity2.
We gradually come to considering UK legislation in preventing the copyright crimes in the Internet.
First of all, it must be noted that existing legislation for 2006, namely s97A of the UK Copyright, Designs
and Patents Act 1988, was not effective enough to provide right holders with appropriate level of protection
against online copyright infringement (OCI), especially illegal file-sharing). Pursuant to s97A, the High Court
is empowered to grant a decision against a service provider, where it has actual knowledge about a person
who use their service to infringe copyright.
Secondly, regarding Gowers Review of Intellectual Property (known as Government’s Review of IP
in the UK in December, 2006), right holders and Internet Service providers expressed their disagreement on
the interpretation and effect of s97A and about it has remained totally untested since 2003. Accordingly, the
government declared in February 2008 that it would conduct consultations on legislation that would entail
Internet service providers and copyright holders to be involved into taking actions on online copyright
infringement, in order to implement legislation by April, 2009. In addition, in July 2008 six largest UK’s
Internet Service providers together with government and industry representatives signed the agreement of
understanding according to which they agreed working for a meaningful reduction in unlawful file-sharing.
But unfortunately, the fulfillment of ‘the memorandum of understanding’ was unsuccessful because copyright
holders and these six ISPs didn’t come to common decision on how any measures to reduce online copyright
infringements would be funded.
1

Lovells, H. (2012). Measures to limit online copyright infringement
<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b3591f12-9d56-4618-8ca3-985312a6fc28> (2020, October, 26).
2
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Following this failure, the government was obliged to legislate in this area and the appropriate
provisions were enacted and then integrated in the ‘DEA’ (UK Digital Economy Act 2010). During the
discussion of the ‘DEA’ in Parliament of the United Kingdom, mentioned provisions related to OCI evoked
active discussion and ultimately were seriously amended at each stage. In the overall, the Digital Economy
Act 2010 (DEA) was enacted by the UK Labour Government during the ‘clean-up’ phase when legislation is
passed by Parliament in the last days of a standing government (UK Government, 2010)1.
For combating Internet-crime, two phases of regulations were set out in the ‘DEA’. The first phase
implies a mechanism regarding which copyright holders would identify the IP addresses of people being
suspected of infringing copyright law and relay these IP addresses to the certain ISPs. After that, this
particular Internet Service provider would then send warning notices to the suspected infringers. The ISPs
might also be associated to give copyright holders an anonymous list with subscribers in respect of which the
Internet service provider had previously received a big number of infringement notices from the copyright
holders. With this anonymous list copyright holders are able to go to a court with a view to receive the names
of the relevant subscribers with the aim of bringing individual copyright infringement actions.
The second phase of regulation is comprised of technical measures that ISPs may undertake with the
aim to limit online copyright infringements. These technical measures may involve restriction to Internet
access for specified subscribers, which is similar to the French step-by-step response regime2.
France was one of the first countries implemented into national law the European E-Commerce
Directive in 2006. The e-Commerce Directive is the legal framework for online services in the Internal
Market. The purpose of the Directive is to remove obstacles to cross-border online services in the EU and
provide legal certainty to business and citizens3. This law was enacted in 2000 and incorporated ‘the notice
and take down’ procedure at EU level, the same was inserted along with enacting of US DMCA (Digital
Millennium Copyright Act, 1998). This procedure gives Internet Service providers immunity from liability,
except when they were notified of infringement and didn’t urgently delete the content. The French law, called
the ‘DADVSI’ in French, has raised discussion concerning the relevant measures that should be undertaken
to reduce online copyright infringements.
It should be noted, that private lawsuits against Internet users who infringe copyright through filesharing in France were in particular cases unsuccessful because judges resist applying strict infringement
sanctions to teenagers who download music for personal usage. Though, it became obvious that French
copyright law was poorly adapted to the OCI, due to the fact that penalties for copyright infringement in this
country were so tough.
The law DADVSI set a new duty of care for Internet subscribers to pursue relevant measures to assure
their Internet access is not used for copyright infringement. However, such duty of care was not accompanied
by any penalty and remained on paper.
Hence, the DADVSI didn’t establish mandatory licencing for private downloading, this law included
a provision implying that peer-to-peer downloads made by individuals wouldn’t further be considered as a
crime pursuant French copyright law, but would be considered only a misconduct (misdemeanor) due to a
low-level fine the same as a parking ticket. France’s Constitutional Court found that this lightened sanction
regime violated the constitutional principle of equality of punishment for the same crime, in relation to the
DADVSI set two different kinds of punishment for the same copyright infringement act, depending only on
the technology used to commit infringement.
The DADVSI established a new regulatory authority, which called the “ARMT”, which became
responsible for issues related with compatibility of technical protection measures. The ARMT was designed
to rebalance copyright and freedom of expression and ensuring that technical protection measures do not
impede legitimate uses of the protected work, or hamper interoperability. The ARMT eventually became the
French regulatory administrative agency today known as the “HADOPI”.
Then French Council of Ministers initiated the enacting process of the controversial HADOPI law, which
would introduce the three-strikes gradual response system, the regime that could finally sanction repeat
infringers with the temporal suspension of Internet access. The first version of the law had authorized The
1

UK Government (2010). Digital Economy Act. London: The Stationery Office Ltd, 24.
Hlmediacomms (2012). Europe: Measures to Limit Online Copyright Infringement
<https://www.hlmediacomms.com/files/2012/11/Europe_-_Copyright_Infringement.pdf> (2020, October, 26).
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French Copyright Authority to take decisions on the suspension of Internet access for repeat infringers after a
procedure in which the alleged infringer could provide his or her defence. The Constitutional Court decided that
the suspension of Internet access caused a serious restriction regarding freedom of expression and decreed that
only judicial authority has a right to order such a substantial measure, not an administrative agency. After
revocation of the HADOPI law in this particular part, the government presented the amended document that
established an expedited procedure under which a court could make the final decision whether or not to suspend
Internet access for repeat infringers. This amended act of HADOPI law remains in force until today1.
Applying such measure as web-blocking for copyright protection generally is applicable in the practice
of The European Court of Human Rights (ECtHR). However, court’s prohibitions for web-blocking
should not be used as the methods of general blocking of information on the Internet: as stated by investigators
of the use of Recommendation CM/Rec(2014)6 of the Committee of Ministers to member States on a guide
to human rights for Internet users2, blocking and filtration are the methods of limitation of online access to
information, its publishing on the Internet, thus, they shall comply with the clauses stated in the Part 2
of Article 10 of European Convention on Human Rights and practice of European Court of Human Rights .3
When using web-blocking it is mandatory to weigh all the interests and estimate the importance of full
blocking to a web-site. Thus, the Court announced as unacceptable the individual application in the Akdeniz
v. Turkey (dec.) case (application number 20877/10) about the breach of Article 10 of European Convention
on Human Rights, because the applicant was not a victim due to Article 34 of abovementioned Convention.
Since the court prohibition on web-blocking just partly concerned the applicant as a normal user of blocked
sited ‘myspace.com’ and ‘Yeit’; the applicant was not allowed using the only one from all possible ways of
listening to music; the applicant did not allege that these websites shared the information of specific interest
for him or web-blocking deprived him of a source of important communication; the applicant’s interests
should have been balanced regarding copyright subjects as stated in the First Protocol to the European
Convention on Human rights4.
Meanwhile, in the Yildirim v. Turkey case (the application 3111/10) the Court found the fact of
violation of Article 10 of Convention in case, when national courts totally block an access to the
abovementioned services for a victim as an owner and a user of GoogleSites services (inclusively the access
to own account) , while the offence listed in the national legislation occurred only at one page of that service.5
The above examples from the practice of the ECHR indicate restrictions for the average user to access
to information posted on the network. It is important to remember the fair use of the content is arranged on
the Internet, that is, according to the article 10 of European Convention on Human Rights “freedom to receive
and impact information”which also applicable for the information placed on the Internet, but only within the
framework of which copyright is not violated.
As the result of the fundamental analysis of different worldwide approaches of copyright protection on
the Internet, we can see that there are various mechanisms for such protection of violated rights as well as a
large number of preventive measures. The research shows that the usage of the above analysed approaches
depends on the political ideology of the country. For example, the liberal USA uses more loyal means of
copyright protection at a time when socialist China uses stricter methods of controlling network content and
user’s digital activity.
It is also important to remember that internet piracy negatively affects the economy. For example,
in the USA a study showed that in 2017 the U.S. economy lost $ 29.2 billion and up to 560.000 workplaces
per year.6
There is no direct one hundred percent effective rule for the full protection of copyright on the Internet.
1
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<https://www.hoganlovells.com/files/upload/Is%202015%20the%20year%20of%20the%20website-blocking%
20injunction.%20pdf.pdf> (2020, October, 26).
2
Recommendation CM/Rec (2015). 6 of the Committee of Ministers to member States on a guide to human rights
for Internet users – Explanatory Memorandum. Київ: Інжиніринг <https://rm.coe.int/16802e3e96> (2020, October, 26).
3
WIPO-Administered Treaties (1883). Paris Convention for the Protection of Industrial Property
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Most of the discovered approaches that can be implemented depend on the citizents’ level of awareness with
respect to copyright. The statistics after the implementation Anti-Piracy laws in different countries shows
that the most effective systems to provide strong copyright protection on the different stage of commiting the
infringement. There are several useful preventive methods which start from the rise in awareness to respect
copyright on the Internet and to provide and open liсenses where users can get acquainted with term of use
of the content. Also, there were effective methods to deal with violators on the Internet when committing
infringements and it is about ‘limited functionality’, ‘time bomb’ and ‘clearing houses’. Upon the commission
of a piracy crime such methods as: suing the violator and the claiming of damages are traditional but still
very effective methods because of the significant fines and payments of compensation.
Apart from that, some countries delegate obligations regarding monitoring and provide protection for
infringed copyright on the Internet to the private sector, thus, private law firms are authorized to define
infringements on the Internet and punish the violators.
Taking into account that the network is worldwide and there are many ways to commit copyright
infringement it is important to construct the most effective methods of combating piracy at an international
level by creating a global system of protection, new international anti-piracy organizations, which will help
and support less developed countries, to share experiences and try to provide worldwide protection systems
on the Internet for rights holders.
We should always keep in mind that piracy infringements will mainly take place on the Internet, but
experience of the above mentioned examples in this research show that it is possible to fight against such
infringements, punish the violators and raise the awareness of copyright rules and principles.
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The article is concerned with the legal principles of the public administration of the regime for ship
in the maritime ports of Ukraine. The theoretical approaches to classification of “regime for ships
in a maritime port” have been outlined. Legal framework of ship regimes in the maritime ports of
Ukraine has been considered. The innovations, being implemented in the maritime ports of
Ukraine on purpose to increase the competitive advantage in the maritime shipping market, have
been analyzed. Modern arrangement defects have been defined in the public administration of
the maritime port activities in Ukraine. The author suggests the ways of the sector restructuring
by shifting away from the policy of ad-hoc changes, and insists both on determination of an
effective mechanism to restructure the legal support of the sector in an integrated manner and
on studying of the best practices of port activities and established regimes of the maritime ports
of the Black Sea region and worldwide.
Keywords: maritime port, regime, legal regime, public administration, state of a port, Ukraine.
Category of regime is all-purpose and classical for the modern legal science. Both public and private
doctrinal developments use it, specifying the certain regulatory impact on social relations by means of the
public and powerful instruments. It is widely used in the regulations of the domestic laws, dedicated to the
determination of action measures under adversity (the emergency situation regime, the military situation
regime and so on), also when implementing different activities on the certain territories and water areas (the
state border regime, the territorial sea regime, the maritime port regime, the contiguous zone regime etc.) and
in the international agreements (the regime of passage through straits, the innocent passage regime, the
exclusive economic zone regime and so on). Paying attention to the determinancy by law, such regime is
usually defined as “legal”, but even if it doesn’t receive this concrete definition in the document body or
scientific research results, than it won’t lose its legal essence anyway.
“Regime for ship in a port” is considered to be the classical category for the modern maritime law.
Such regime is administrative and legal by its definition, but, in contrast with the established approaches to
such regimes’ role and designation (to be a certain “response” of a state to the emergency situations), the
regime for a ship in the maritime port belongs to the circle of the “positive” regulators. It is certainly not
deprived of the enforcement instruments, but, nevertheless, it is to a considerable degree aimed at everyday
usage in order to regulate social relations in regards to the legal objects of particular social importance.
Thanks to precisely these regime rules, the state establishes the procedure of cooperation in the certain fields
of social relations, the breach of which can cause essential damage for the interests of the state, the society
and the individual1.
Ukrainian lawyers (T.V. Averochkina, G.O. Antselovych, D.A. Bilenets, O.A. Bryzov, Y.Z. Drapailo,
S.O. Kuznetsov, O.M. Shemiakin) as well as foreign lawyers (V.M. Gutsulyak, A.L. Kolodkin, G.G. Ivanov)
are currently analyzing various aspects of functioning of legal regimes in the maritime areas in their study
researches. The papers of the representatives of the basic jurisdiction (I.I. Liaskovsky, Y.M. Oborotov and so
on), of the administrative and legal science (V.V. Belevtseva, E.V. Dodin, S.V. Kivalov, N.V. Kovalenko,
B.A. Kormych, V.Y.Nastiuk, A.F. Nozdrachyov) and of the international law (A.H. Abashadze, Y. Brounly,
I.I. Lukashuk and so on) serves as the framework of such researches. Upon that and taking into account
considerable innovations, being introduced today in order to simplify and unify the regime rules of the
Лясковский, И. И. (2016). Правовой режим как элемент правового регулирования. Вестник Полоцкого
государственного университета. Серия D «Экономические и юридические науки. Административное право.
Конституционное право», 13, 142.
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Ukrainian maritime ports, the latest practices, proposals and initiatives of the Ministry of Infrastructure of
Ukraine, the Marine Administration and the Marine Port Authorities with regard to the increase in the
competitiveness of the national ports; the established scientific approaches to the components, functions and
peculiarities of the regime rule application in the Ukrainian maritime ports are in need of further theoretical
investigations. It allows to reveal the most effective and positive improvements, and, taking into account the
modern conditions of port activities, to suggest certain steps of their improvements and developments.
Consequently, the purpose of the article is chosen to determine the modern practice of the legal support and
outline tendencies and innovations to be applied in the maritime ports of Ukraine.
Assuming the everyday usage and the detailed regulatory actions of individuals and legal persons as
well as availability of scope of encouraging and stimulating rules, the following regimes that are in force in
all kinds of water areas belong to the circle of “positive” regulators, and that is, namely, the internal waters,
the territorial sea, the contiguous zone and the exclusive economic zone, at the continental shelf and in the
maritime ports. The latter combines the regimes of dry land and water territories, port entry regime and the
regime of a ship being in a port, the border control regime, the regime of customs inspection zone, the regime
of border inspection post and etc. It also includes the following: search and rescue operations as well as ship
raising operations, formalization of artificial structures and land plots, underwater cable and pipeline laying;
investigations, explorations, developments (extracting) and protection of aquatic biological resources and
other natural resources as well as the environment; regimes of marine scientific research (MSR), protection
and conservation of the marine environment and natural resources, burial of waste and other materials,
disposal of repugnant substances, protection of internal sea waters and their natural resources1. Therefore, the
maritime port regime is a specific system of legal regimes that are sandwiched with one another and function
in an integrated manner. One of the elements of such regime is considered to be the regime of a ship in the
maritime port. Broadly defined, the legal regime of a ship in a port is considered to be the law order that a
ship shall obey when sheltering within the port, so that is the code of all rules regulating rights and duties of
a ship when entering the port, while in and when leaving the port2.
The rules, forming the essence of the established legal regimes in the maritime ports (in particular,
regime for ships), combine both the internal national requirements and those ones, that are reached by
agreement of wills of many world states and realized in the provisions of the international agreements. Such
agreements determine the boundaries and possibilities of the state public administrative influence on
regulated relations as quality standards. So, the regime rules for maritime areas, stipulated in UNCLOS’823
or in 1958 Geneva Convention on the law of the sea4, are considered to be administrative and legal as they
determine the way how the public administration of their activities is performed (at the widest approach to
its interpretation as integral complex of all kinds of imperative influence on social relations). The rules of
these international agreements define how at the state level the regulation and keeping of proper condition
(regime) of everyday activity (navigation, fishing and so on) in the maritime areas are provided. And due to
the formation of uniform versatile approaches (standards) and fundamental principles, necessary for the
maritime activity effect of the conceptional identity of its basic legal regulation is achieved. Besides, thanks
to the formation of the legal regimes of maritime areas and ports based on integrated global agreement, the
development of the multinational administrative law takes place. Certainly, the rules of international
agreements define the general basis of the public administration of the activity and legal regime of maritime
areas. The basis is socialized by the states and the binding effect of the international agreement rules
concerning a state is determined by its signing or acceding to it.
Настюк, В. Я., Бєлєвцева, В. В. (2009). Адміністративно-правові режими в Україні. Харків: Право, 76.
Жудро, А. К., Джавад, Х. М. (1974). Морское право. Москва: Транспорт, 164.
3
UN official site (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea (entered into force 16 November 1994).
<https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf> (2020, September, 22).
4
UN official site (1958). Convention on the High Seas (entered into force 30 September 1962).
<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20450/volume-450-I-6465-English.pdf> (2020, September, 22);
UN official site (1958). Convention on the Continental Shelf (entered into force 10 June 1964)
<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20499/volume-499-I-7302-English.pdf> (2020, September, 22);
UN official site (1958). Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone (entered into force 10 September 1964)
<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20516/volume-516-I-7477-English.pdf> (2020, September, 22);
UN official site (1958). Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas (entered into
force 20 March 1966). <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20559/volume-559-I-8164-English.pdf>
(2020, September, 22).
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It is necessary to recall that the named international agreements describes certain components of the
maritime port regime very concisely, but the only international agreement for the present moment, dedicated
exactly to the maritime port regime, is 1923 Convention and Statute on the International Regime of Maritime
Ports1. However, the a.m. Agreement didn’t get the world-wide support and is not considered to be
compulsory for all2. It proves the fact that the codified commonly-accepted rules, which would fully define
the legal regime of ships in foreign ports, have not been formed yet. Still it doesn’t mean that such legal
regime doesn’t rely on the certain system of the commonly-accepted provisions that more or less are equally
interpreted in the legislation and contractual practice of most maritime world states the fundamental rights
and duties (regime) of ships being in foreign ports. They usually have international agreements in force,
compulsory for a port state, that determine the certain elements of maritime port regime. It is also necessary
to remember that, when determining the legal regime of a ship in ports, those ports are meant that are open
for foreign ships, conduct transportation services of goods and passengers for foreign connections, fishing
and offshore operations, as well as open for the ships to be used with other economic (commercial) purpose3.
Entering into bilateral agreements on merchant shipping is considered to be enough effective practice when
determining regimes of maritime ports between states. Regime rules for ships, for their crews and so on,
chosen by treaty states, find their representation exactly in these bilateral agreements. Such agreements can
foresee providing either national regime or regime of maximum assistance for ships of treaty states, and in
some cases combine elements of both regimes4. Theses regimes are established on the basis of the principle
of reciprocity that was laid down by the Convention and Statute on the International Regime of Maritime
Ports, dtd 1923. And as a result, the norms of the international agreement were put into practice and became
the basis of formation of worldwide approach to the regulation of maritime port regimes.
With regard to the status and the regime of “open” or “closed” port, it is necessary to support
the opinions, expressed in the books on specialized subjects, towards the existence of two categories
of “closed port” and two categories of “open port” in the current legislation of Ukraine and the need to resolve
the corresponding conflicts. As noted by O.A. Bryliov, the difference between these categories is not very
understandable (especially for foreign subjects), if used only by their titles. In fact, two double categories are
available that are nearly identical in titles but severely different by legal substance. Decision on each of these
double categories has to be published in the Notices to Mariners, though foreigners can hardly understand
what is the difference between “closed port” according to the Article 5 of the Law of Ukraine “On seaports
of Ukraine”5 and “closed port” according to the Article 73 of the Merchant Shipping Code of Ukraine6 without
additional explanations. The author believes on fully reasonable grounds that in accordance with the opinions
received away back in the Soviet time, the ports were considered to be “closed” if all or certain categories
of foreign flag ships were forbidden to enter it. It is compliant within the meaning to the Section 2, Article
73 of the Merchant Shipping Code of Ukraine. But the Article 5 of the Law of Ukraine “On seaports
of Ukraine” refers to closing of ports not for entering of ships but with the purpose of their complete shutting
down. And this is a bit different in the context but associated with their close for entering by foreign ships as
general and partial: in fact, when closing a port completely a state cancels the possibility of entering any ship
to it. And close of the Ukrainian Crimean ports that took place in 2014, became exactly the same, because
they were recognized as those ports where it was impossible to render services for ships and passengers,
to perform works on loading, transportation, forwarding and other works in this regard, to provide proper
level of navigation safety, to comply with the requirements of International Agreements of Ukraine,
to ensure environmental protection (the Preamble of the Ordinance of the Cabinet of Ministers
N578-p dtd. 30.04.2014 “Some issues on functioning of the sea and the river transport” 7).
UN official site (1923). Convention and Statute on the International Régime of Maritime Ports (entered into force
26 July 1926). <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%2058/v58.pdf> (2020, September, 22).
2
Андрущенко, С. В. (2019). До питання про розробку міжнародної угоди про режим морських портів.
Юридичний вісник, 2, 102.
3
Жудро, А. К., Джавад, Х. М. (1974). Морское право. Москва: Транспорт, 164.
4
Милехина, Е. В. (2011). Открытие портов для захода иностранных торговых судов. Общество и право, 1 (33),
224-225.
5
Закон про морські порти України, 2012 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 45, 1729.
6
Кодекс торговельного мореплавства України 1995 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради
України, 47, 349.
7
Розпорядження про деякі питання функціонування морського та річкового транспорту 2014
(Кабінет Міністрів України). Офіційний вісник України, 51, 1347.
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This ground is used in the Procedure for closing and opening the ports 1 (p. 6) approved by the Cabinet of
Ministers of Ukraine in accordance with the Law “On seaports of Ukraine”. Consequently, as O.A. Bryliov
reasonably admits, there were two separate procedures in the national maritime law. The first procedure is
connected with construction and putting into operation of a maritime port (actually, such pr ocedure didn’t
belong to the maritime law, it referred to the field of the civil or administrative law). And the second
procedure is associated with the prohibition of entering foreign ships at the operating maritime port
provided that such prohibition was reasonable according to the inshore authorities 2. But upon adoption of
the Law of Ukraine “On seaports of Ukraine” this issue is regulated by the maritime law and for the present
moment it is on the table for research and proposition developments with regard to the improvement of the
legislation in force as to regulation by the mentioned Law of the procedures of opening/closing of seaports
of Ukraine for foreign shipping and making amendments to it on the purpose to divide the double categories
“closed port” and “open port”.
If we continue the thesis statement, expressed in the beginning of this research, as to belonging of
ship regime in a seaport to the varieties of the administrative and legal regimes, it is necessary to specify
the following. The regimes, operating in maritime areas and ports, are characterized by classical features
of administrative and legal regimes, and namely: determination of behavior of physical persons, office
holders and legal entities by special legal norms; detailed regulatory actions of public authorities;
implementation of some additional rules or the exception from the obligatory legal norms; establish ment
of specific control of the proper compliance with the legal order in the field of regime activity and accepting
of the necessary restrictive measures3. They are always tracked by the state control imperative that becomes
obvious in establishment exactly by the state (by the bodies authorized by it) of all applied regime rules
and undertaking of the support duties exactly by the state. They have always in place the following: accept
and realization of the legal acts, norms and other decisions under the “order instruction – execution”
principle, availability of multiple prohibitions, beliefs and compulsions 4. And this remarkable role of state
in the public administration activity in the contiguous water areas and ports is determined by the norms of
the International Agreement in force, in particular 1958 Geneva Conventions and UNCLOS’82. Weighed
state policy is of great importance here.
At present the regime of maritime ports of Ukraine, keeping the regulatedness by the norms of
international (bilateral) agreements, national (domestic) legislation and the local adjustment acts (compulsory
regulations) and guides to port, experience the significant influences of the new policy of the Ministry of
Infrastructure of Ukraine, Marine Administration and Administration of seaports as to the improvement of
their competitive ability. In this connection in November of the current year, the Ministry of Infrastructure of
Ukraine shortened the time for preparing a ship to enter in maritime ports from 14-18 hours to 8-9 hours.
Such entries at present are formalized day-and-night at e-mail of the State Service for Marine and River
Transport (Marine Administration). In time the Ministry plans to implement an individual system for
processing of a ship entry and that is as follows: no need for personal submission of documents by a ship
agent to the Frontier Service and Marine Dispatcher Control; minimum processing time makes up to four
hours; creation of Unified Register of ship entries into ports of Ukraine; improvement of Control system for
ship entries; substantial decrease in corruption risks5. All above mentioned is considered to be long-expected
steps that should have been introduced long before, this is because the effective activities of maritime ports
in Ukraine plays a great role in the functioning of the state, regarded as an important factor of pumping up
the state budget as well as provision of work places for a large number of people.
Постанова про затвердження Порядку відкриття та закриття морських портів 2013 (Кабінет Міністрів
України). Офіційний вісник України, 54, 1970.
2
Брильов, О. А. (2020). Закриті порти: проблеми визначення статусів. Українське право.
˂https://ukrainepravo.com/scientific-thought/legal_analyst/zakryti-porty-problemy-vyznachennya-statusiv/˃
(2020, September, 29).
3
Снігур, В.М. (2008). Міграційний режим в Україні. Київ, 8.
4
Соколова, І. (2015). Публічно-правовий режим як правова категорія: загальна характеристика, ознаки, види.
Вісник Національної академії правових наук України, 4 (83), 35.
5
Бизнес-цензор (2020). Украина сократила время на оформление захода судов в порты в 2 раза.
<https://biz.censor.net/news/3229060/ukraina_sokratila_vremya_na_oformlenie_zahoda_sudov_v_porty_v_2_raza_mi
ninfrastruktury_infografika> (2020, November, 29); Порты Украины (2020). Морская администрация начала
оформлять судозаходы через интернет ˂https://ports.ua/morskaya-administracziya-nacala-oformlyat-sudozahodycherez-internet/?fbclid=IwAR3rX207fWOs3wCr0ef6HfHcUzW-fhRfxyDG-d73gUWBK7sPX7bdESXrFpE˃
(2020, November, 04).
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Presented in November, 2020, Audit of the Ukrainian economy and Vectors of economic development
until 2030 noted the crisis condition of port sector and its excessive over-regulation. In particular, it was
mentioned that the regulation in the field of maritime transport was ineffective, misuse of port dues led to the
fact that the Ukrainian ports were at the same time both the most expensive and the most ineffective. During
last 5 years the average annual payments of the Administration of maritime ports of Ukraine to the state’s
advantage exceeded the rate of capital investments three times. It resulted in considerable destroying of the
port and inshore infrastructure. According to the Quality Index of Port Infrastructure of the World Economic
Forum, the Ukrainian port infrastructure is rated as satisfactory. According to the port infrastructure quality,
Ukraine has 3.5 points from possible 7 points that is much lower than the figures of its neighbors and EU
average point (4.8/7)1.
It is true that excessive tariffs of port dues, their wide range and unconformity to the world practices
are maintained in Ukraine2. So, the amount of port dues for capsize ship entry (ship, up to 100000 tons) to
the Ukrainian maritime port “Pivdennyi” is two times bigger than to the biggest European port, namely
Rotterdam, and handymax ship entry (up to 50000 tons) to Mykolayiv port is 4,1 times bigger than to
Konstanz3. Administration of maritime ports of Ukraine places emphasis upon impossibility to decrease
tariffs of port dues for the reason that 50% of them are profits of the State fund of Ukraine. Considering it,
the European Business Association applied to the authorities of Ukraine with a request to initiate decreasing
of the tariffs of the port dues from 2021 and reducing assignments of the distributed profits of the
Administration of sea ports of Ukraine to the State Budget. As per calculations of the companies-members
of the Logistics Association Committee, even with the decrease of port dues by 20% one can expect that
Ukraine will keep its main export-oriented fields and, in the future, it will increase annual goods traffic in
maritime ports up to 190 mln. tons within 2021-2025. As estimated by the specialists of the World Bank,
reduction potential of the port dues in Ukraine amounts to 63%. It will have serious economic effect at cost
of attraction of the goods traffic to the Ukrainian ports. For example, reduction of the port dues from
January,1, 2018, by 20% allowed to increase goods traffic in the Ukrainian ports by 21% and to reach the
level of 160 mln. tons in 2019. At present, the reduction potential of the port dues remains at the level of
40%-50% for increasing the competitive ability of the national ports4.
Taking into account that the port dues are substantial source of the State Budget income, their reduction
is not always estimated as definitely approving. The criminal proceeding was even commenced against the
former minister of the Ministry of Infrastructure of Ukraine because of the breach of the established reduction
order of one of the port dues5. It proves the lack of weighed restructuring concept of the maritime sector of
Ukraine, inconsequence and situational approach of the measures applied. Unfortunately, such situation is
taking place under the conditions when the documents of long-term strategic planning of maritime sector
remain in force in Ukraine, when international audits of national safety system of maritime branch have been
successfully undergone, when the specialized maritime branch authorities have been established and are now
functioning. But the flip and flop policy as well as prevailing “consumer”attitude has brought it almost into
decay, and that is impermissible, taking into account its role in the state economy.
Therefore, in our opinion, at present the perspective switch to public administration of the maritime
and, in particular, the port sector in Ukraine is urgently important. Therein one should shift away from the
policy of ad-hoc changes. The agenda is focused on development of essential complex restructuring
mechanism of legal support of the sector, investigation of the best practices of port activity and established
regimes of maritime ports in the Black Sea region and worldwide. Unquestionably, one should state that
Судоходство (2020). «Украинские порты являются одновременно самыми дорогими в мире и наиболее
неэффективными»: «Аудит экономики Украины». ˂https://sudohodstvo.org/ukrainskie-porty-yavlyayutsyaodnovremenno-samymi-dorogimi-v-mire-i-naibolee-neeffektivnymi-audit-ekonomiki-ukrainy/?fbclid=
IwAR2BtThZUynE7ySHUMFpshHgkVjRXJ-W3sPUXeN2tRlYHylE2x5Iaplryds˃ (2020, November, 04)
2
Ківалов, С. В. (2017). Портові збори в Україні: пошук оптимальної моделі конкурентної тарифної політики,
Lex Portus, 1 (17), 5-21.
3
AgroNews. Головні аграрні новини (2020). Вартість заходу суден до порту «Південний» в 2,3 рази вища,
ніж у найбільшому порту Європи ˂https://agronews.ua/news/vartist-zakhodu-suden-do-portu-pivdennyy-v-2-3razy-vyshcha-nizh-u-naybilshomu-portu-yevropy/˃ (2020, November, 04)
4
Бізнес (2020). Зниження портових зборів може стимулювати економічний розвиток під час пандемії – EBA.
˂https://business.ua/uk/node/11121˃ (2020, November, 04)
5
Укрінформ (2020). НАБУ виклало матеріали справи Омеляна про портові збори
˂https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3050551-nabu-viklalo-materiali-spravi-omelana-pro-portovi-zbori.html˃
(2020, November, 20).
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the taken steps are considered to be appreciative, but delayed and mainly aimed at restructuring only
specific elements of the legal regime of maritime ports that requires at present for much significant
improvements for reduction of corruption risks and renewal of operation concept based on advanced
information technologies.
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«НОВІ ВІЙНИ» В ПЛИННОМУ СВІТІ
The article examines the transformation of war in the context of metamorphoses of the liquid
world. It turns out that the "new wars" are the result of the destruction of the social institutions
of war during World War II and the forthcoming deployment of the Cold War. The consequence
of new armed and political conflicts is the blurring of the boundaries between peace and war, the
growing role of information and digital technologies for the spread of propaganda, the
“privatization” of wars, the transformation of their protagonists, and the use of identity politics.
The need for a theoretical study of new forms of war arises due to the search for appropriate ways
to counter them. In a situation of "erosion" of state institutions, there is a need to analyze the role
of civil society and public space in the process of resisting the deployment of new forms of armed
and political conflicts.
Keywords: “new wars”, hybrid peace, identity politics, Сold war, human rights.
Вступ. Разом із зміною людини і суспільства неминуче відбувається трансформація війни.
Соціально-політичний та економічний розвиток людства призводить до трансформації способів
ведення війни, які ніколи не залишалися незмінними і завжди чутливо реагували на появу нових знань,
інформації та технологій. Тому природно, що перехід від індустріальної епохи до постіндустріальної
спричиняє процес переходу від домінування у збройно-політичних конфліктах «сили м’язів» як
вирішального фактору перемоги до збільшення значення «сили інтелекту». Більше того, часто саме
війна та її потреби провокують бурхливий розвиток науково-технологічний розвиток1.
Згідно з поглядами німецького стратега ХІХ ст. Фон Клаузевіца, «війна – це хамелеон»2. Події
ХХ століття і особливо початку ХХІ століття підтвердили здатність збройно-політичних конфліктів
кардинально трансформуватися відповідно до викликів плинного світу. З цього приводу доречно
згадати, як після Другої світової війни відносний спокій і мир в Європі і Північній Америці визначався
в термінах холодної війни, а початок ХХІ-го вибухнув «інформаційною війною», «війною
з тероризмом», «гуманітарними інтервенціями», «етнічними війнами» та «гібридною війною». Форми
ведення військових конфліктів змінювалися так швидко і так кардинально, що в результаті стало дуже
тяжко відрізнити їх від миру, а перемогу від поразки. На думку У. Еко, в сучасних збройних
конфліктах («нео-війни») не буває переможців і переможених, а класичні збройно-політичні
конфлікти («пра-пра-війни») в наш час нічого не здатні змінити. Як наслідок, робить висновок
дослідник, «перманентним станом світу повинна стати затяжна Нео-війна, з багатьма периферійними
Пра-пра-війнами, які то спалахують, то затухають»3. Отже, у гибридному, дезорганізованому,
плинному і невизначеному світі так само невизначеною і гібридною стає війна. Виявляється, що в
ХХІ ст. людство намагається підтримувати мир посеред «світової гібридної війни»4.
Враховуючи вищесказане, актуалізується необхідність теоретичного дослідження нових
форм війни і відповідних способів протидії їм. Поза розумінням трансформацій війни значно
ускладнюються перспективи боротьби за мир. Внаслідок того, що зазвичай люди схильні
Блэк, Д. (2009). Оружие и всемирная история. 50 главных изобретений войны, изменивших мир. Москва:
АСТ, 303.
2
Фон Клаузевиц, К. (1998). О войне. Москва: Логос; Наука, 31.
3
Эко, У. (2007). Полный назад! «Горячие войны» и популизм в СМИ. Москва: Эксмо, 38.
4
Горбулін, В. П. (ред.) (2017). Світова гібридна війна: український фронт: монографія. Київ: НІСД, 496.
1
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готуватися до минулих війн, способи осмислення збройно-політичних конфліктів та запобігання
ним в плинному світі прискореної трансформації постійно застарівають. Як писав з цього приводу
Е. Тоффлер, наші інтелектуальні прийоми боротьби за мир застарівають так само як і армії.
«Різниця полягає у тому, – зазначав дослідник, – що армії у всьому світі прагнуть відповідати
реаліям двадцять першого століття. Натомість миротворці намагаються застосовувати методи які
були доречними в далекому минулому» 1.
Виклад основного матеріалу. Одним з перших проблеми сучасної війни почав
досліджувати Фон Клаузевіц, який був свідком поразки Пруссії від модифікованої
революційними подіями армії Наполеона. Згідно з поглядами Клаузевіца, війна – це двобій
з метою подолати здатність супротивника чинити опір. «Війна – це акт насилля, який має на меті
змусити супротивника виконати нашу волю»2. Війна постає своєрідним змаганням, що
супроводжується потенційно безмежним насиллям. Німецький дослідник ще в ХІХ ст. передбачив
незворотність трансформації війни у «абсолютну» або «тотальну форму». «Отже, – писав він, –
ми повторюємо своє положення: війна є актом насилля і застосуванню його немає межі; кожен
з бійців нав’язує закон іншому; відбувається змагання, яке теоретично повинно було б довести
обох супротивників до крайнощів» 3.
Революційна армія Франції започатковує нову епоху ведення війн через запровадження
тотальної мобілізації, наслідки якої в ХХ ст. оприявнюються у двох світових війнах. Те, що в епоху
Клаузевіца було тільки теоретичним припущенням («доведення до крайнощів»), стало цілковитою
реальністю для сучасних армій, озброєних атомними бомбами. Суперництво між державами, бажання
отримати перевагу в «гонці озброєнь» призвело до того, що можливість обміну атомними ударами
утворювала реальну перспективу остаточного знищення людства. В цих умовах холодна війна стала
альтернативним способом ведення збройно-політичних конфліктів після Другої світової війни. Вона
була своєрідною спробою покласти край війні після жахливого кровопролиття в світі першої
половини ХХ ст. Проте, необхідно зазначити, що завершення «гарячої війни» стало одночасним
кінцем інституційних засад класичної війни, які в минулому були покликані здійснювати контроль
над організованим насиллям.
На нашу думку, впродовж історії людства війна не тільки порушувала кордони і правила, вона
завжди була надзвичайним способом встановлення нових правил, норм і кордонів. Сьогодні вона, як
зазначав з цього приводу Р. Жирар, «перестала виконувати свою роль, скажімо, grosso modo, з часів
завершення Другої світової війни». У зв’язку з чим вчений ставить наступні важливі питання: «Як
вийшло, що ця гра раптово стала грою без правил? Як вийшло, що політична раціональність зазнала
поразки і виявилася безсилою?»4.
Поразка політичної раціональності, з нашої точки зору, була запрограмована соціальнополітичними засадами суспільства доби Модерну. Адже воно від початку передбачало встановлення
миру на основі конфлікту, миру, який виступав лише продовженням боротьби іншими способами.
«Принцип, відповідно до якого політика це війна, продовжена іншими засобами, існував задовго
до Клаузевіца, а він просто перевернув подобу одночасно невиразної і точної тези, яка була
розповсюджена починаючи з XVII і XVIIІ століть»5. Тлумачення політики як війни, продовженої
іншими засобами, було відповіддю на розгортання процесів розвитку модерної держави
із притаманною їй монополією на насилля. Формування класичних інститутів війни було невід’ємним
від процесів державотворення. Відповідно, сучасні форми збройно-політичних конфліктів
визначалися як характеристика саме міждержавних стосунків.
Наприклад, з точки зору П. Сорокіна, війна може бути охарактеризована як «розрив
організованих взаємовідносин між державами»6. В такому випадку всі фактори, які сприяють
налагодженню організованих відносин між державами, постають як «фактори миру», і, навпаки,
фактори дезорганізації виступають «факторами війни». «Отже, – писав П. Сорокін, – внутрішні і
Тоффлер, Э., Тоффлер, Х. (2005). Война и антивойна: Что такое война и как с ней бороться. Как выжить
на рассвете XXI века. Москва: АСТ: Транзиткнига, 25.
2
Фон Клаузевиц, К. (1998). О войне. Москва: Логос; Наука, 32
3
Там само.
4
Жирар, Р. (2019). Завершить Клаузевица. Беседы с Бенуа Шантром. Москва: ББИ, 16.
5
Фуко, М. (2005). Нужно защищать общество: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс
в 1975-1976 учебном году. Санкт-Петербург: Наука. 65.
6
Сорокин, П. А. (2006). Социальная и культурная динамика. Москва: Астрель, 719.
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зовнішні безпорядки – революції і війни – постають нічим іншим, як логічними і фактичними
наслідками дезорганізації встановленої системи відносин»1. У цьому контексті будь-яка війна
передбачає і починається внаслідок розриву існуючих організованих взаємовідносин між державами.
В другій половині ХХ ст. війну як природну характеристику міжнародних відносин
розглядав Р. Арон, з точки зору якого, війна не може бути визначеною в межах стосунків однієї
людини до іншої. Вона, на думку дослідника, є «озброєним зіткненням між державами, а також
випробуванням сил між більш або менш організованими збройними силами держав» 2. В такому
смисловому просторі вбивства, економічне протиборство і навіть тероризм не можна визначати
як війну.
Як бачимо, в межах класичної теорії війни відбувається її витіснення за межі держави на її
кордони з іншими державами. Збройно-політичний конфлікт стає проблемою міждержавної
системи, «в яку інтегруються держави і в якій кожна з них пильно слідкує за іншою, для того, щоб
забезпечувати власну безпеку; поняття державна застосовується, оскільки війна постає
не відношенням одного індивіда до іншого, а відношенням між державами» 3. Подібне тлумачення
війни, притаманне філософсько-юридичному дискурсу, передбачає етатизацію збройно-політичних
конфліктів.
На противагу філософськи-юридичному дискурсу, з XVII ст. починає формуватися історикополітичний дискурс, як дискурс про війну, яка розуміється основою будь-яких соціальних зв’язків.
Відповідно до цього дискурсу, політична влада не виникає внаслідок припинення війни, навпаки,
війна сприяє появі і розвитку держави. «Саме війна постає рушійним стимулом інститутів і порядку:
навіть найменші прояви миру приховано породжені війною. Інакше кажучи, потрібно розкрити в світі
присутність війни: війна сам шифр миру. Таким чином, ми всі знаходимося у стані війни по
відношенню один до одного; фронт війни постійно пронизує усе суспільство, і саме він визначає нашу
приналежність до певного табору»4, – зазначав з цього приводу М. Фуко.
Отже, суспільство доби Модерну і притаманна йому політична система від самого початку
свого формування під удаваною раціональністю приховували ірраціональну основу соціальнополітичного життя як сукупності силових відносин. Після завершення Другої світової війни
породжуване силовими відносинами насилля витісняється з центру на периферію і там набуває
новітніх форм. За підрахунками дослідників, починаючи з 1945 р. до кінця минулого століття у світі
відбувалося біля 160 збройно-політичних конфліктів, в яких загинуло 7 200 000 солдат. А якщо
врахувати жертви серед цивільного населення, то кількість загиблих зросте до декількох десятків
мільйонів. На думку Е. Тоффлера, якщо вимірювати кількість вбитих, можна припустити, що «світ
з 1945 року пережив дещо схоже на Першу світову війну»5. Саме на периферії, на території так
званого Третього світу війна набула новітніх форм і стала грою без правил.
В «нових війнах» держава перестає відігравати провідну роль. Це відбувається внаслідок того,
що розподіл між державою, армією та цивільним населенням зникає, в результаті чого насилля
застосовується не тільки і не стільки проти військових, скільки проти цивільного населення.
Терміном «нова війна» в сучасному соціально-політичному дискурсі описується збройнополітичний конфлікт, який здійснюється в умовах розмивання відмінностей між війною,
організованим злочином і системним порушенням прав людини. Всі вони супроводжуються
насиллям, але, згідно з М. Калдор, в першому випадку це насилля між державами або
організованими політичними групами, яке визначається політичними мотивами; в другому –
насилля організованих груп, що здійснюється заради отримання фінансової користі; в третьому –
насилля, яке здійснює держава або політично організована група проти приватних осіб 6. Конфлікти
низької інтенсивності, партизанські війни, тліючі або заморожені конфлікти завжди мали місце
у збройних конфліктах, але вони ніколи раніше не ставали основними формами збройноТам само, 678.
Арон, Р. (2000). Мир и война между народами. Москва: NOTA BENE, 12.
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політичного протистояння. В наш час, як зазначають дослідники, нові форми збройних сутичок і
супутні їм типи насилля перетворюються у «нормативну реальність війни» 1.
Згідно з концепцією зіткнення цивілізацій С. Хантингтона, радянсько-афганська війна 19791989 р. і війна у Перській затоці були збройними зіткненнями, які переросли у війни цивілізацій, і
у цій якості отримали нове визначення. «По суті, – писав С. Хантінгтон, – вони були війнами
перехідного періоду – періоду переходу до епохи, коли будуть домінувати конфлікти і війни по лініям
розламу між групами з різних цивілізацій»2. Війни по лініям цивілізаційних розломів є війнами, які
виникають вже не на основі ідеологічних, економічних або політичних відмінностей. «Нові війни»
розгортаються через відмінності, що виникають на основі культури і культурної ідентифікації.
Сьогодні саме соціально-культурна ідентичність визначає моделі згуртованості, дезінтеграції та
конфлікту. «Розпочавшись, війни по лініям розлому, подібно до інших міжобщинних конфліктів,
мають тенденцію жити власним життям і розвиватися за взірцем “дія-відповідь”. Ідентичності, які
раніше були множинними і випадковими, фокусуються і вкорінюються; общинні конфлікти
відповідним чином отримують назву “війн ідентичностей”. У процесі наростання насилля початкові
проблеми зазвичай переоцінюються виключно в термінах “ми” проти “них”, група згуртовується все
сильніше і переконання міцніють. Політичні лідери активізують заклик до етнічної і релігійної
лояльності, і цивілізаційна самосвідомість міцнішає у порівнянні з іншими ідентичностями»3, –
пояснював С. Хантінгтон.
Отже, «нові війни» виявляються безпосередньо пов’язаними з «війнами ідентичності», але це
не означає, що вони є виключно локальними війнами. В наш час будь-який збройний конфлікт малої
інтенсивності вписується у глобальну систему взаємозв’язків. Принагідно зазначимо, що глобалізація
постає тим контекстом, у якому чітко оприявнюються основні риси «нових війн». «У відповідній
літературі нові війни переважно описуються як внутрішні або громадянські війни або інакше як
“конфлікти низької інтенсивності”. Проте, не дивлячись на те, що більшість цих війн має локальний
характер, вони включають в себе безліч транснаціональних зв’язків, внаслідок чого тяжко зафіксувати
відмінність між внутрішнім і зовнішнім, між агресією (напад із-за кордону) і репресією (атака
всередині країни), або навіть між локальним і глобальним»4.
Окрім зазначеного, «нові війни» як «війни ідентичності» вписані у більш широке цивілізаційне
протистояння, тому перемога або поразка однієї із сторін конфлікту в глобальному контексті
розглядається як перемога або поразко цілої групи держав. «Визначення війн, які розгортаються
на лініях розлому, як цивілізаційних зіткнень надає також нове життя “теорії доміно”, яка існувала в
епоху “холодної війни”»5. Наслідки сучасного локального конфлікту виходять далеко за межі
кордонів одної або двох сусідніх держав. У глобалізованому світі результати збройного протистояння
в конфліктах низької інтенсивності мають важливе символічне значення для багатьох інших держав,
адже вони можуть призвести до розгортання тих самих процесів вже на їх територіях.
Для розуміння специфіки «нових війн» необхідно виділити їх особливі риси. По-перше, нові
війни виникають в умовах ослаблення суверенітету національних держав. З одної сторони, автономію
національної держави руйнують різноманітні міжнародні організації і транснаціональні компанії, а
з іншої, відбувається приватизація багатьох колишніх функцій держави. «Контекстом виникнення
нових війн стає ерозія автономної держави, а в деяких крайніх випадках і дезінтеграція держави»6.
«Ерозія держави» в даному контексті означає послаблення контролю з боку органів державної влади
за організованим насиллям. Отже, «нові війни» відбуваються в умовах втрати державою монополії
на насилля.
Процеси приватизації організованого насилля обумовлені тим, що сьогодні не одна розвинута
держава не може дозволити собі великі людські втрати у збройно-політичних конфліктах. Прояви
насилля часто викликають негативну реакцію з боку суспільства, і тому державна влада прагне
делегувати право на насилля недержавним організаціям. Справа у тому, що сучасні суспільства
Павлов, А. (2019). Послесовременность войны. Москва: Логос, 29, 3, 259.
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демократичних держав в масі своїй негативно ставляться до війни взагалі і особливо до людських
втрат, якими вона супроводжується. У цьому сенсі можна стверджувати, що ми живимо
у «постгероїчну епоху». На думку теоретика війни Е. Люттвака, можливості держави застосовувати
військову силу безпосередньо залежать від суспільної думки. Якщо соціально-політичні інститути,
«лідери і громадськість все ще готові миритися з втратами в ході війни, вони розпочнуть її з будь-якої
банальної причини; якщо ж вони більше не готові до цього, тоді буде наведено скільки завгодно
різноманітних доводів для пояснення того, чому майбутня битва, коли б вона не відбулася, не варта
таких жертв» 1. Економічні, політичні і демографічні чинники розвитку західних суспільств призвели
до того, що втрата навіть декількох життів солдатів потребує виправдання і легітимізації суспільною
думкою. В силу зазначеного національні держави намагаються уникати відкритих збройнополітичних конфліктів.
Дугою важливою рисою «нових війн» є децентралізація. Впродовж другої половини ХХ ст. і
особливо на початку ХХІ ст., з центру сучасної війни була витіснена держава – війна перестала бути
державоцентричною. Те ж саме стосується організації бойових підрозділів, які втрачають колишню
чітку вертикальну ієрархію. Сьогодні для ведення ефективних бойових дій збройні сили
трансформуються у мережеві структури. «Нові війни», які можна визначити також як «гібридні»,
стирають межу між армією і населенням, між ворогами і своїми, між фронтом і тилом. Ворог стає
розосередженим, тобто таким, що немає чіткої географічної локалізації. Як наслідок, його досить
тяжко ідентифікувати і майже неможливо визначити середовище його існування. Прообразом
мережевої структури сучасних військових організацій стали партизанські загони. «Традиційну
військову структуру можна описати як мережу з одним вузлом в центрі або в формі зірки, в якій всі
лінії зв’язку і командування розходяться подібно радіусам. Партизанська структура передбачає
поліцентричну мережу з багатьма відносно самостійними кластерами. У кожного з них свій центр,
подібно до того, як це має місце у Всесвіті, де кожна зірка визначає рух планет на своїй периферії і
зв’язана з іншими зірками. Ще однією моделлю цього типу є розподілена, або повноматрична,
мережа, у якої немає центру, а всі її вузли можуть безпосередньо комунікувати з усіма іншими»2, –
зазначали М. Хардт і А. Негрі.
Наступною рисою сучасних збройно-політичних конфліктів виступає трансформація способів
ведення військових дій. Нові війни перестають керуватися логікою класичної війни, відповідно
до якої головною подією є бій. Звідси та величезна роль інформаційного («психологічного») впливу,
яка характеризує сучасні військові конфлікти, пов’язані із «війнами ідентичностей» або «політикою
ідентичності». В сучасному світі анексія чужих територій не припинилася, але в очах усього
цивілізованого світу вона постає анахронізмом. Більш ефективною і поширеною стає боротьба не
за території, а за політичний контроль за населенням. «Нова війна, – констатує М. Калдор, – прагне
контролювати населення, розправляючись з будь-яким носієм іншої ідентичності (і більше того –
інших поглядів) і нагнітаючи атмосферу терору. Відповідно, стратегічна мета цих війн полягає
у тому, щоб мобілізувати політику екстремізму, яка ґрунтується на страху і ненависті»3.
Характерним для нових збройно-політичних конфліктів в плинному світі є використання
партикуляриської політики ідентичності, яка пригнічує цінності мультикультиралізму і прав людини.
Мобілізація населення, котра постає результатом зазначеної політики, призводить до кооперації
ворогуючих сторін в процесі взаємної радикалізації культурних, історичних, етнічних або мовних
відмінностей. «Не визначившись із власною ідентичністю, люди не можуть використовувати
політику для переслідування власних інтересів. Ми дізнаємося, ким ми є, тільки після того, як нам
стає відомо, ким ми не є, і тільки після цього ми дізнаємося, проти кого ми»4. Ескалація
партикулярних ідентичностей згуртовує спільноту («ми») на основі протистояння ворогам («вони»).
Але учасники нових збройно-політичних конфліктів «зацікавлені» в існуванні ворога і трансформації
конфлікту у «заморожену» стадію. Продовження конфлікту гарантує збереження джерела політичної
мобілізації спільноти і економічного збагачення. Тому ворогуючі сторони насправді не стільки
прагнуть перемоги або програшу (завершення війни), скільки зацікавлені у її необмеженій тривалості
Люттвак, Э. Н. (2012). Стратегия: Логика войны и мира. Москва: Университет Дмитрия Пожарского, 108.
Хардт, М., Негри, А. (2006). Множество: война и демократия в эпоху империи. Москва: Культурная
революція, 80.
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(продовженні війни). Такі збройно-політичні конфлікти «формують спільну самопідтримуючу
зацікавленість у війні, яка відтворює політичну ідентичність і сприяє здійсненню економічних
інтересів»1.
Активне використання політики ідентичності в умовах динамічної трансформації плинного
світу, що супроводжується тотальною інформатизацією усіх сфер соціально-політичного існування
призводить до її радикальної інтенсифікації. Вплив розвитку інформаційних технологій суттєво
змінює форми і способи ведення збройно-політичних конфліктів на основі відмінностей соціальнокультурної ідентичності. Ще на початку ХХ століття відомий соціолог П. Сорокін вказував
на причини відсутності універсальної теорії війни. З точки зору вченого, вони полягають
у «неможливості повного або хоча б задовільного дослідження проблеми»2. В наш час теоретичне
осмислення феномену війни ще більше ускладнюється, адже сучасні збройно-політичні конфлікти
активно використовують невійськові інструменти боротьби, які виключають або мінімізують
безпосереднє застосування фізичного насильства. Серед таких, «ненасильницьких» засобів ведення
війни постають інформаційні технології, які надають широкі можливості для ведення інформаційної
або психологічної війни.
Інформаційний вплив на супротивника завжди був органічним елементом будь-якого збройнополітичного конфлікту. Ще у п’ятому столітті до нашої ери китайський мислитель Сунь-цзи писав:
«Війна – це хитрості шлях»3, шлях на якому обман, дезінформація, омана, хаос і розбрат
перетворюються на ефективну зброю проти ворога. Вже в ті часи було очевидним, що деморалізація
солдат і падіння бойового духу ворога дозволяють виграти битву ще до її початку. Війна, яку вдається
виграти без битви, або ще до її початку, уявлялася як досконала війна. «Найкраще – писав Сунь-цзи, –
зберегти державу ворога неушкодженою, на другому місті – здолати цю державу. Найкраще –
зберегти армію ворога неушкодженою, на другому місті – розбити її. Тому сто разів битися і сто разів
перемогти – це не краще з кращого; не воюючи, підкорити чужу армію – ось найкраще»4. Мистецтво
ведення війни передбачало підкорення чужої армії без бою, захоплення чужих фортець і держав без
атаки. «Тому найкраща війна – розбити задуми ворога; потім – розбити його союзи; потім – розбити
його війська»5.
Отже, в умовах новітніх форм збройно-політичних конфліктів інформація перетворюється
на ефективну зброю, яка дозволяє досягнути бажаних результатів при мінімальних втратах. Ще
холодна війна оприявнила той факт, що нові війни будуть зіткненням ідей і культур так само, як і
збройно-політичним конфліктом6. У цьому контексті «новітні війни» актуалізують класичні
принципи збройно-політичних конфліктів. В параметрах інформаційного протистояння гібридних
війн і миру повертається значення свідомого вчинку людини і її волі. Теза Клаузевіца про те, що
фізичне насилля є лише засобом війни, а її справжньою метою буде «нав’язати супротивнику нашу
волю»7 сьогодні стає актуальною як ніколи. Особливої ваги дана обставина набуває в просторі «ерозії
держави», що зумовлює необхідність дослідження ролі громадянського суспільства і публічного
простору в процесах протистояння розгортанню новітніх форм збройно-політичних конфліктів і
«гібридного миру».
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COUNTER-SYSTEMIC TRENDS
IN MODERN POLITICAL HISTORY
In the article E. Wallerstein`s world-system methodology is supplemented by the analysis of the
counter-systemic factor in world history of the late ХIХs till the beginning of the ХХI century. The
authors dwell on the key stages of the counter-systemic development. These are a) a countersystemic challenge embodied in the K. Marx theory; b) Lenin’s attempt to make a global countersystemic revolution; c) the Stalinist technology of constructing and global expanding of the
counter-systemic structure; c) self-destruction of the socialist counter-system during Gorbachev’s
rule; d) the development of counter-systemic processes at the beginning of the ХХI century, when
China begins to play a decisive role.
The main «markers» of these processes are a) the Islamist religious-politial order, b) Russia’s neoimperialistic ambitions, c) “left turn” in USA, d) the emergence of the Chinese global alternative,
which embodies a new strategy, adequate to the ХХI century realities. Its essence lies in the
consistent «embedding» of a new world-system cluster into the existing world-system. One of the
manifestations of such a new convergent strategy is the «Belt and Path project». All of these may
symbolize the end of the 500-year history of the old capitalist world-system and the beginning of
a new historical era.
Keywords: Wallerstein, world-system, counter-system, fascism, liberalism globalism, revolution,
socialism, China.
Introduction. The provisions of the world-system methodology have become firmly established in the
culture of scientific thinking at the end of the 20th – beginning of the 21st century. Today not a single
significant political and economic forecast or serious analytical note can be prepared without this
methodology. And although this approach has many opponents, the names of F. Braudel E. Wallerstein,
A. Frank, S. Amin, T. Dus Santos, D. Arriga and their followers are some of the most mentioned names in
the world scientific community. In their works, to one degree or another, the world system is viewed as a
kind of territorial-temporal continuum, which consists of many political and cultural units, but at the same
time, it is subjected to uniform systemic rules.
Methodology. So F. Braudel wrote about the "world-economy" which enmeshes all societies, which
has its own center ("super-city"). In the XIV century Venice was such a "supercity", later the center moved
to Flanders (Bruges) and England (London), and from there (already in the XX century) to New York. Rather
developed societies of secondary importance are being built around the center. Further is the territory of
peripheral societies. At the same time, trade communications play the role of networks that link different
regions and cultures into a single macroeconomic space1.
According to I. Wallerstein2, all pre-capitalist world-economies sooner or later turned into worldempires. They were pushed to this by the idea of political unification of spaces under the rule of one state.
1
2

Бродель, Ф. (2008). Грамматика цивилизаций. Москва: Весь мир.
Валлерстайн, И. (2001). Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб: Университетская книга.
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The only exception to this rule is the European medieval world-economy, which turned not into a worldempire, but into a modern capitalist world-system.
André Gunder Frank1 generally speaks of only one World-System, which arose no less than 5000 years
ago, and then, through numerous cycles of expansion and consolidation, swept the whole world
The purpose of the article. This article has built in the mainstream of the world-system methodology.
We regard it as a preliminary sketch of the hypothesis which was elaborated in the course of studying
Immanuel Wallertein works, especially such as "After Liberalism"2 (2003), "Historical Capitalism. Capitalist
civilization "3 (2008).
Accordingly, the purpose of this work is the following. On basis of Wallerstein’s world-system
methodology, we propose to go further: not only to trace the metamorphoses of the classical world-system,
but also to analyze the phenomenon of anti-system and counter-system alternatives, actors of the modern
world order changes.
I. Wallerstein’s point of view comes down to the fact that the world-system, in the form in which it
was created, cannot be destroyed "from the outside", that is, from the world periphery (or semi-periphery),
because this part of the world is an included part of the world-system and completely depends on its "core".
The denial of the existing world system is inherent in itself, and is the result of its internal mutational changes.
Our thesis, which is based on the analysis of the latest trends in world politics, comes down to
substantiating the fact that the main factor in changing of the existing world system is, first of all, external
counter-system trends. They are initially generated in the core of the world-system, then alienated from it and
actively assimilated by the semi-periphery and periphery. That is, the life of the world-system is largely
determined by the action of the "challenge – and – response" law, formulated by A. Toynbee4.
Discussion. In order to substantiate this thesis, let us analyze a number of direct anti-system or countersystem actions that have appeared since the end of the XIX-th century. and operating to the present day. The
first big anti-system action was the Karl Marx theory of revolution, which became a theoretical denial of
capitalism and justification of alternative communist system. The "assemblage point" of the new worldsystem with new social relations, new power and a new state, in accordance with Marx’s plans, was to become
Western Europe and, above all, Germany. It was there, where the most numerous and politically organized
proletariat was formed by the end of the XIX-th century.
However, Karl Marx did not manage to become a “militant terminator” of the capitalist world-system,
did not manage to move from “weapon of criticism” to the “criticism by weapon” (as he himself liked to
express). Nevertheless, he formulated the principles of how the existing world-system should be reorganized,
and he took the first steps towards its practical reorganization. He prepared the Founding Manifesto and the
Charter of the International Working-men’s Association5. Existing on that times world-system manages to
cope with this challenge through the partial assimilation of Marxism, as well as the socialist revolutionary
movement, as well as through the trials of the World War 1, which distracted popular moods from the ideals
of a “communist future”.
The source of the second anti-systemic breakthrough is shifting to the east – to Russia. We are talking
about Lenin’s strategy of "fanning the fire of the world revolution", which, having flared up in the Russian
open spaces, was supposed to spread to the rest of the world. All publications and speeches of that time
indicate that Lenin unconditionally subordinated the fate of the multinational Russian state to the interests of
the "world revolution." His overarching task was to hold on power "... until the workers of all advanced
countries come ... to help ..."6 . He has repeatedly stressed that the national tasks of the Russian revolution
must be subordinated to the interests of the international revolution. He persistently instilled that "... the
interests of world socialism are higher than national interests, higher than the interests of the state ..." 7 .
Рахманов, А. Б. (2013). Концепция зависимости А.Г. Франка. Вестник Московского Университета.
Социология и политология, 2, 52-67.
2
Валлерстайн, И. (2003). После либерализма. Москва: Едиториал УРСС.
3
Валлерстайн, И. (2008). Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация. Москва: КМК.
4
Тойнби, А. Дж. (1991). Постижение истории. Москва: Прогресс.
5
Маркс, К., Энгельс, Ф. (1955). Учредительный манифест и Устав Международного товарищества рабочих.
Москва: Государственное издательство политической литературы, 4, 419-459.
6
Ленин, В. И. (1918). Доклад о внешней политике на объединенном заседании ВЦИК и Московского совета
14 мая 1918 г. В: Полное собрание починений, 36, 327-345. <https://leninism.su/works.html> (2020, April, 05).
7
Ленин, В. И. (1918). Речь на IV Чрезвычайном Всероссийском Съезде Советов 14-16 марта 1918 г. В:
Полное собрание починений, 36, 89-123. <https://leninism.su/works.html> (2020, April, 05).
1

124

ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)

EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 7 Issue 6 2020

“We bring and must bring the greates tnational sacrifices for the sake of the highest interest of the world
proletarian revolution"1.
The world-system coped this challenge quite quickly. It suppressed armed revolutionary uprisings in
different parts of the world, and shifted the attention of the population to the resolving their everyday life
issues during the economic crisis.
The third large-scale anti-system action became an ordeal for the world system. This system was faced
with not a hypothetical, but real anti-system – Stalin’s socialism. This anti-system was built on other
principles, with other management and other geopolitical strategy than the old world, which (according to the
Marxism) have to be abolished.
Stalin’s strategic plan was not to provoke a "world revolution", but to spread the consistent global
expansion of a previously constructed world-system model (Soviet-style socialism). Especially for this the
entire space of post-revolutionary Russia has turned into a huge construction site, on which a powerful
military-economic and spiritually consolidated "new type" world-system have been created. This explains
the Stalinist thesis about "building socialism in one separate country" and his super-efforts for quick creation
of a strong, ideologically monolithic state with a single moral core, which decisively fenced off from the
surrounding world-system. Stalin converted Lenin’s experience of forming a “political army of the socialist
revolution” into the practice of forming a “political army of socialist globalization”.
Such scale of the task dictated the need to mobilize all social life for the socialist system establishment
throughout the world. This was the main meaning to which the entire life of the Soviet people was subordinated.
Hence – “futurocracy" (subordination of art, literature, cinema, the entire life of society to the ideals of a "bright
future" in interpretation of the top Kremlin leadership), total ideologization of all public life spheres, exaltation
of the "will to win", the system of "ideologically correct" education of the younger generation, intolerance
towards skeptics and doubters, total state control and collectivization, a ruthless repressive apparatus, a system
of "re-educational camps". In such way and by help of such extreme technologies a new world-system must be
forged and prepared for a global offensive. To this day, there are heated discussions about the "human cost" of
this world-system with its GULAG, Holodomor and mass repressions. But we remember, that with the same
degree of intensity, discussions are being held about the "human cost" of the old, liberal world-system with its
slave trade, genocide of the aboriginal population, bloody colonial wars, suppression of resistance movements
against national and racial oppression (a topic that sharply escalated during mass demonstrations and pogroms
in the USA under the slogan “Black Lives Matter!”).
Attempts to destroy the real socialist counter-system by the help of fascist militarized regimes
generated by the liberal-bourgeois world-system turned out to be unsuccessful. For the first time, the worldsystem suffered significant geopolitical and economic losses. A number of countries of Eastern Europe, East
Asia, and, subsequently, Africa and Latin America (Cuba), to one degree or another, dropped out of western
sphere of influence and came under the control of the socialist “systemic alternative”. It became an essential
threat to the world-system existence as a whole. A protracted "tug of war" process between the socialist and
capitalist world-systems had began. In it one side tried to take advantage of the contradictions, mistakes,
miscalculations, and failures of the opposite side.
On the one hand, the Bretton Woods model operated, which tied all pro-Western countries to the dollar
equivalent. On the other hand, countries of the Council for Mutual Economic Assistance made the conditional
ruble the basis of their economic activities. At the same time, the Stalinist attempt to the complete crush of
capitalist world-system and it replacing by socialist one, was made for the last time at the turn of the 50s. It
was undertaken after successful revolutions in the Far East (primarily the Chinese People’s Revolution), as
well as during the proxy- war between the USSR and the United States on the Korean Peninsula.
Assessing this historical period, I. Wallerstein wrote: “Marxism-Leninism remained an effective
teaching as long as Stalin was alive. The leader pursued an ideological line with the help of periodic party
cleansings and repressions within the USSR and strict tutelage over like-minded people and allies outside its
borders. After Stalin’s death, the main political question immediately arose: who will be able to take over the
management of the Stalinist system of supervision and control? As it turned out, no one could"2.
Stalin’s successors were mired in political intrigues, in narrow-minded and ineffective geopolitical
combinations, in imitations of a "victorious movement towards communism”. Having stopped in its
Ленин В. И. Ценные признания Питирима Сорокина. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. В:
Полное собрание починений, 36, 188-197. <https://leninism.su/works.html> (2020, April, 05).
2
Валлерстайн, И. (2010). Ленин и ленинизм сегодня и послезавтра. Эксперт, 1 (735)
<https://expert.ru/expert/2011/01/lenin-i-leninizm-segodnya-i-poslezavtra/> (2020, April, 05).
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external progress, the socialist world-system began to lose perspective, ossify, lose innovative potential,
and, consequently, competitiveness. Ultimately, Soviet society began to lose the meaning of its historical
purpose. So after decades of intensive efforts to play on the contradictions and miscalculations of the
socialist system, to corrupt its political elite, to impose Western meanings to the Soviet people who were
in losing of their own meaning of life, the liberal world-system managed to destroy and partially assimilate
the contestant.
M. Gorbachev and his team, which completely lost their understanding of the creative meaning of the
socialist world-system, became the "knockout blow". Gorbachev’s limited outlook made it possible to see
only the narrow consumerist horizons of the bourgeois world-system, about the structural doom of which had
written Marx, the world revolution against which started Lenin and "systematically oust" of it had preparing
Stalin. The self-destruction of the USSR, the anti-system that was once dangerous for the West, but has lost
its moral core and original historical meaning, has become a colossal historical chance for the galvanization
and arise of the liberal-bourgeois world.
However, in the coming third decade of the 21st century, the new heterogeneous contour of the global
anti-system is appearing. Most likely, it can be considered as a set of anti-system trends. These include the
Islamic religious-political anti-system, which converts the religious rejection of Western civilization into a
policy of jihad. However, for all its claims to the anti-system role, the Islamic world continues to depend on
the dominant world system, – economically, financially, technologically.
Modern Russia, in a sense, can also claim the status of anti-system. Beginning with Vladimir Putin’s
speech in Munich (February 2007), there has been a clear increase of "Russian controversy." The problem,
which N. Danilevsky pointed out in his book “Russia and Europe’’1 1, is exacerbated again. This trend
received its modern ideological form in the official doctrine of "Greater Eurasia", and in more radical
formulations – "Third Horde" (where the first Horde was the empire of Genghis Khan, and the second – the
Stalinist Soviet Union)2 .
However, with all its critical attitude to the existing world-system, the current official Russia does not
have a clearly expressed alternative global project. She continues to be in the interior of liberal-bourgeois
values, together with their ideologists and their conceptual symbol – the luxurious memorial center of Boris
Yeltsin in Yekaterinburg. And the political elite of Russia continues to call the capitalist world-system
forwards the "partners" as well. Thus, Russia’s geopolitical opposition to the West does not mean that it is
essentially anti-systemic.
This is probably why there are more and more intensive discussions and more active political forces
inside Russia who, calls for a "left turn", for a "socialist renaissance." In their opinion, it means not only
returning to Russia the lost values of justice, internationalism and equality, but also returning the status of
the global anti-system movement vanguard. I. Wallerstein wrote about the presentiment of such a turn in
the last century 90s: “Over time, Lenin’s political rehabilitation is highly likely in Russia. By 2050, he may
well become the main national hero”3. We add that, by all indications, this can happen much earlier.
Moreover, the main topic of public discussions in modern Russia is not V. Lenin, but I. Stalin. In any case,
Russia continues to search for new meanings to justify its geopolitical ambitions and its right to global
leadership.
The innovation of the 21st century was a left-wing radical tilt that emerged in the very core of the
current world-system – the United States of America. According to Michael Recktenwald, a professor at New
York University, “Left-wing Americans have become very aggressive in defending their position... It is clear
that the left has a collective hysteria. I’m not talking about the left in the narrow sense of the word, that is,
not only about the radical antifa, socialists and communists, but I mean those many people who previously
called themselves liberals, and later became very illiberal”4.
In this context, attention is drawn to the Bernie Sanders’ political moving. Being a socialist, he uses
the Democratic Party political resource to turn socialism into the mainstream of American political life. And
if Bernie is recognized as the "grandfather of modern American socialism", then 32-year-old beauty,
Данилевский, Н. Я. (1991). Россия и Европа. Москва: Книга.
Лермонтов, М. (2019). «Третья Орда» – проект новой идеологии сильной России. Regnum
<https://regnum.ru/news/polit/2727412.html> (2020, April, 05).
3
Валлерстайн, И. (2010). Ленин и ленинизм сегодня и послезавтра. Эксперт, 1 (735)
<https://expert.ru/expert/2011/01/lenin-i-leninizm-segodnya-i-poslezavtra/> (2020, April, 05).
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Ректенвальд, М. (2019). «Левые зашли слишком далеко»: профессор США. ТВ-Новости <https://ru.rt.com/epzd>
(2020, April, 05).
1
2

126

ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)

EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 7 Issue 6 2020

congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez is perceived by many as a sex symbol of the United States socialist
transformation. Supporting the extreme left wing of the Democratic Party, she "rolls" the organization
"Democratic Socialists of America" in every possible way.
A very curious world-system combination is playing out before our eyes. If the oligarchic elite
of the Democratic Party (D. Biden, H. Clinton, B. Obama, etc.) is striving to establish a transnational pyramid
of global monopoly governance, then the left-wing radical wing of the Democratic Party (B. Sanders,
A. Cortes, E. Warren) seeks to use this pyramid for the socialist ideas implementation. That is, in the face
of the American democratic project we have two globalisms, one is quasi-liberal, in the D. Soros – D. Biden
style, the other is quasi-socialist in the B. Sanders – A. Cortez style.
But today the main subject of counter-systemic transformation is in the Far East. This is China.
It confirms the thesis, known since the beginning of the twentieth century, that the center of revolutionary
activity is shifting to the East. It should be noted that the modern Chinese "center of revolutionary activity"
has acquired a new quality. Since the late 70s of the twentieth century. China’s development proceeded in
accordance with the concept of "taoguang yanghuei" (keeping in the background and not showing yourself).
Assessing the real possibilities of that time, Deng Xiaoping emphasized that China should not have assumed
the role of leader, but should refrain from confrontation and not join the opposing groups. But already from
the second decade of the ХХI-st century, the transformed China begins to open himself up to the world
in a new way.
Powerful, one and a half billion population country, which has risen on the Far Eastern horizon, has
become a demonstration of a fundamentally new world-system strategy. Its essence lies in the consistent and
steady "embedding" of a new (China-centered) counter-system cluster into the existing world-system with its
subsequent transformation from the inside. At the same time, a special quality of this cluster is noted – the
ability to openness and adaptation while maintaining and strengthening the internal semantic core and
immunity to the so-called "аlien influences".
At one time, Z. Brzezinski1 actively used the thesis of "convergence" between the socialist and
capitalist systems, implying the complete absorption of socialism by capitalism. In the case of the USSR, he
succeeded. However, he could not imagine that this thesis in a directly opposite sense would be used by
socialist China. First, the PRC carried out "internal convergence" – the use of capitalist methods of
stimulating business activity in the interests of socialist strategic planning and effective social policy. The
next step of "convergence on the contrary" was a China-centric strategy, the development and absorption of
the liberal world-system by a global system of rational and societal cooperation. One of the manifestations
of this new convergent strategy is the "Belt and Road" project, which is capable to transform the endless
Eurasian continent into a grandiose construction site with enormous scientific and technical potential and
great social opportunities.
Many experts note that in the modern political rhetoric of China there are no dogmatic calls for the
victory of "world communism", as well as the recognition of liberal-democratic dogma as "the only correct
ideology of the 21st century." Modern China does not at all seek to impose on the world an "ideological
alternative of a universal scale". He acts prudently and carefully, engaged in an invisible but steady "recommutation" of the existing world-system on Chinese terms – a systemic, mutually beneficial and
logistically thought-out cooperation. It gradually changes the "global being", thereby programming the
change in the "global consciousness".
Significant in this aspect is the editorial publication of the Xinhua News Agency, which emphasizes:
“Xi Jinping proposed to develop a new type of international relations based on the principles of cooperation
and common benefit ..."2 (Xi Jinping, 2018). It follows that a logical continuation of the internal Chinese
reforms will be the management reform of the entire existing world-system. It is clear that the success in the
implementation of such a strategy depends on the level of scientific and technological modernization and the
quality of life of the society that claims to be the epicenter of the new world-system. However, China’s
impressive successes in science, education, healthcare and social innovation, as well as powerful
technological breakthroughs in the Chinese industry, indicate that it is here the epicenter of a new worldsystem may well form.
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Москва: Прогресс.
2
Russian.News.Cn (2018). Си Цзиньпин – человек, который ведет реформы Китая в новую эпоху. Синьхуа
<http://russian.news.cn/2018-12/18/c_137683059.htm> (2020, April, 05).
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We can agree with I. Wallerstein’s thesis that “we will no longer live in the conditions of a capitalist
world economy. Instead, we will evolve within a new order or orders, a new historical system or systems” 1
(Wallerstein, 2008). This topic is developed by economic analyst M. Khazin. He notes that the 2020s are “the
last attempt by the liberal beaumonde to maintain world domination at all costs. They understand that what
they do not break today or tomorrow will go on the counterattack the day after tomorrow…. Even the Pope,
contrary to all the logic of the Vatican in recent decades, has begun to hint that a left turn is needed” 2
Conclusion. This is how the fate of the world-system and its systemic alternative takes shape in the
first quarter of the 21st century. It is difficult to say what the content of the new historical era will be in detail.
It is unlikely that it will become "the victory of all good over all bad." Most likely, such a change of eras is
reminiscent of the old Chinese idea of history as a "change of vicissitudes", when one vicissitude is replaced
by a new, unexplored historical vicissitude. But this means only one thing: the "mole of history" is doing its
job. Antisystemic and counter-systemic attempts to change the picture of the world that has developed over
the past centuries, despite all its "ups and downs", "ebb and flow", change this picture. Many analysts talk
about the growing chaos in world relations, but from this chaos a new logos must inevitably born. A new
world-system reality is completing the 500-year history of the old capitalist world-system and opening a new,
unfamiliar, historical era.
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POLITICAL IDENTITY:
CONCEPTUALIZATION
OF THE TERM
Наталя Яценко
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ПОЛІТИЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ:
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ
The article is devoted to the consideration of the definition of "political identity", the
conceptualization of this definition by different authors and the formulation of author`s own
vision. The concept is based on the concept of "identity" and its semantic manifestations in various
aspects of human life. The main components of political identity are "one’s own group" (we are
an image) and "the image of another." The classification of forms and sources of identity
construction is considered separately: legitimizing identity, identity of resistance, projective
identity. The concept of political identity is also considered in terms of symbolic interactionism,
functionalism, poststructuralism, neo-Marxism and constructivism. To clearly define the concept
of political identity, there are two levels of political identity within which it can be defined –
institutional identity and identities, which were not political from the very beginning (ethnic,
cultural, linguistic ones, etc.).
Keywords: political identity, legitimizing identity, resistance identity, projective identity,
concept.
Постановка проблеми. Дослідження політичної ідентичності пов’язано із застосуванням
міждисциплінарних підходів, теоретичних й емпіричних методів дослідження. Актуальність
вивчення політичної ідентичності визначається формуванням української ідентичності, з одного
боку, відображає об’єктивну потребу в стабільному суспільному розвитку; а також в умовах
глобалізації ідентичність виступає на особистісному рівні в ролі механізму консолідації національної
солідарності і колективістської свідомості. Справедлива точка зору, згідно з якою «соціальні моделі
ідентичності – територіальна (регіональна, конфесійна, гендерна, етнічна) набувають в сучасному
суспільстві політичний, поліпарадигмальний і міждисциплінарний характер»1. Різноманіття підходів
до вивчення ідентичності обумовлено складністю і багатомірністю як реального феномена
ідентичності, так і самого поняття.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми політичної ідентичності, її теоретичні
та прикладні аспекти викладені у працях зарубіжних науковців, зокрема П. Бергера, З. Брандта,
Ю. Габермаса, М. Емерсона, Е. Еріксона, М. Кастельса, К. Касторіадіса, В. Лапкіна, В. Лота,
Т. Лукмана, У. Мішлер, І. Нойманна, С. Перегудової, О. Попової, Т. Райсс, Р. Роуз, І. Семененко,
Дж. Серлі, Е. Сміта, Б. Страта, С. Хантінгтона, Ф. Черутті та ін. Істотний внесок в осмислення
процесів політичної ідентифікації, значення політичної ідентичності для формування
загальнонаціональної, громадянської ідентичності в Україні внесли: А. Астаф’єв, Т. Воропай,
С. Горобчишина, О. Добржанська, В. Землюк, Н. Земзюліна, А. Колодій, Л. Нагорна, Г. Палій,
Н. Паніна, О. Пашкова, Н. Пелагеша, М. Степико, Ю. Тищенко, Л. Шимченко тощо.
Мета дослідження полягає у висвітленні основних концепцій поняття політичної ідентичності
на сучасному етапі.

1

Попова, О.В. (2009). Особенности политической идентичности в странах Европы. Полис, 1, 140-144.
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Виклад основного матеріалу. Значення ідентичності визначають три потреби: приналежність
до спільноти, позитивна самооцінка і безпека.
Ідентичність поєднує в собі два комплекси уявлень: позитивний і негативний. До глибоко
архаїчних пластів свідомості відносяться дуальні протиставлення: «добро-зло», «свій-чужий»,
«порядок-хаос» тощо1. Ідентифікація неможлива без порівняння учасників спілкування, що дозволяє
орієнтуватися в «упорядкованому» ментальному світі.
Політична ідентичність визначається Н. І. Тимофєєвим як самовизначення держави,
відображене в ключових нормативних і доктринальних документах країни, вкорінене в суспільній
свідомості її громадян. При цьому ідентичність розглядається дослідником як колективний, а
не індивідуальний образ2.
Під політичною ідентичністю В.І. Пантін розуміє сукупність найбільш значущих політичних
орієнтацій, які багато в чому визначають політичну поведінку і політичні установки людини3.
Суханов В.М. розглядає ідентичність як самосвідомість індивіда або групи. Дослідник вважає,
що ідентичність є продуктом самоідентифікації, розуміння того, що людина має якості, що
відрізняють його від інших. У цьому контексті «ідентичність можна розуміти як певну стійкість
соціокультурних, національних і цивілізаційних параметрів, що створюють соціальну інтегрованість
і відчуття самототожності народу»4. Ідентичність дозволяє зберегти спадкоємність і являється
джерелом цілісності і розвитку, визначає поведінку людей.
Попова О.В. називає політичну ідентичність найважливішою характеристикою політичної
свідомості людей, поряд з політичним цінностями і перевагами, політичними установками5.
Для В.А. Ачкасової, ідентичність групи позначає цілісність системи соціокультурних
характеристик спільності, які включають в себе норми, цінності, ідеали, уподобання та
очікування, права і обов’язки індивідів, що реалізуються в соціокультурних ролях і статусах, а
також зв’язки і відносини, що виникають в процесі спільної для всіх цих членів спільноти
діяльності.
Смислове ядро поняття ідентичності в контексті дослідження І.М. Тимофєєва, складається
з трьох базових елементів, або кластерів. По-перше, політичну ідентичність можна розглядати як
сукупність нормативних уявлень або принципів, на основі яких держава оцінюється своїми
громадянами як політична спільнота і які служать йому підставою усвідомлення громадянами країни
своєї спільності. В рамках другого кластера ідентичність розглядається як сукупність уявлень, що
визначають унікальність політичного співтовариства (держави) через його співвіднесення
з актуальними іншими маркуваннями його кордонів, через визначення своєї ролі і місця в світі.
Політична ідентичність може оцінюватися і як сукупність уявлень та інтерпретацій минулого країни,
так і визначатися як особлива інтерпретація історичного минулого, структурована в рамках певної
логіки. У звичайних умовах ідентичність проявляється у формуванні певної системи цінностей і норм
поведінки жителів регіону. Її можна виявити в фольклорі, переказах, міфах, місцевій інтерпретації
історичних подій6.
Основними компонентами політичної ідентичності, на думку Л.М. Дробіжевої, «є групи,
з образом яких пов’язує себе індивід, у формуванні яких велике значення мають уявлення про «свою
групу» (ми – образ) й емоційно забарвлені відносини»7. На думку О.В. Попової, в структуру
політичної ідентичності необхідно ввести «образ Іншого», оскільки «важливим показником при
оцінці стану політичної ідентичності є стійкість її моделей і ступінь поширення негативізму, на пік
Неліпа, Д. (2011). Системний аналіз в політології: теорія, методологія, практика. Київ: Центр учбової
літератури, 312.
2
Тимофеев, И.Н. (2008). Политическая идентичность России в постсоветский период: альтернативы и
тенденции: монография. Москва: МГИМО-Университет, 175.
3
Пантин, В.И. (2008). Политическая и цивилизационная самоиндефикация современного российского
общества в условиях глобализации. Политические исследования, 3, 12-16.
4
Суханов, В.М. (2009). Региональная политическая идентичность в России: теоретический анализ
исследования, состояние и перспективы: авторефат диссертации на соискание научной степени доктора
политических наук. Саратов, 40.
5
Попова, О.В. (2009). Особенности политической идентичности в странах Европы. Полис, 1, 140-144.
6
Палій, Г. (2005). Становлення єдиної національної ідентичності в Україні. Політичний менеджмент, 2 (11),
38-45.
7
Дробижева, Л.М. (2003). Российская и этническая идентичность: противостояние или совместимость.
Россия реформирующаяся: ежегодник. РАН, Институт социологии, 212-223.
1
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якої й приходиться розшарування самосвідомості, політизація і фрагментизація моделей ідентичності
на окремі субідентічності – професійні, расові, етнічні, релігійні тощо»1.
Можна виділити кілька форм і джерел будівництва ідентичності2:
– легітимуюча ідентичність – вводиться пануючими інститутами суспільства для розширення
і раціоналізації свого панування над акторами;
– ідентичність опору, яка формується акторами, які перебувають в ситуації їх недооцінки або
/ і стигматизації логікою панування;
– проективна ідентичність, коли соціальні актори на основі доступного їм культурного
матеріалу будують нову ідентичність, яка визначає їх положення в суспільстві і спрямована
на перетворення всієї соціальної структури.
Сенс політичної ідентичності, на думку І.М. Тимофєєва, полягає в тому: «цей проект, значущий
для суспільства, розділяється громадянами, служить референтним пунктом, щодо якого люди
усвідомлюють себе як єдину політичну спільноту і ототожнюють себе із нею». Типами політичної
ідентичності виступають: національна (державна), громадянська, етнічна. Ідентичність нації
(держави) являє собою складне, мозаїчне утворення, в структурі якого можна виділити специфічні
регіональні ідентичності, поєднання і змістове наповнення яких залежить від певного історичного
контексту, загальнонаціональних та регіональних традицій і цінностей, соціокультурної специфіки3.
Дефрагментація політичної ідентичності призводить до формування регіональної ідентичності.
Під терміном «політична ідентичність» Г.А. Айвазян пропонує розуміти детерміновані
уявлення індивідів про своє політичне «Я», що складаються в результаті співвіднесення з деякими
«Іншими» акторами політичного процесу, важливою частиною якого є електоральна поведінка 4. Для
формування політичної ідентичності важливі політична культура і раніше накопичений досвід участі
в політизованих взаємодіях, в тому числі й в електоральних процедурах. Онтологічний сенс
політичної ідентичності полягає в тому, що вона виступає результатом формування політичного
світогляду індивіда, а також стимулює існування відмінностей в засобах вираження, формах, змісті
та підходах до тих чи інших політичних феноменів, акторів і політичних процесів.
Ідентичність має на увазі занадто багато, якщо вона вживається в «сильному» значенні і занадто
мало, якщо в «слабкому»5. «Сильне» значення ідентичності – це фундаментальні концепції, що
зберігають загальновживане значення терміну, що підкреслюють сталість характеристик протягом
деякого часу або схожість трансіндивідуальних якостей. Основні посили такого розуміння:
1) політична ідентичність є або у всіх, або кожен повинен прагнути її придбати; 2) політична
ідентичність є або повинна бути у представників всіх груп населення; 3) політична ідентичність
людей і груп може бути неусвідомленою. Вона є щось, що необхідно виявити, але і також щось,
у чому можна помилитися; 4) сила поняття колективної політичної ідентичності має на увазі міцний
зв’язок між членами групи та в її однорідність.
«Слабке» розуміння політичної ідентичності пориває із загальновживаними концепціями і
розглядає ідентичність як щось багатогранне, нестабільне, що знаходиться в постійному русі,
випадкове, неоднорідне. Воно пов’язане з відсутністю впевненості в тому, що значення «політична
ідентичність» означає саме ідентичність6. І, нарешті, ідентичність в її «слабкому» значенні може
виявитися «слабкою категорією» для теоретичної роботи.
Згідно з М. Кастельсом, ідентичність є «процес конструювання змісту на основі певної
культурної властивості або відповідної сукупності культурних властивостей, які мають пріоритет по
відношенню до інших джерел сенсу»7. М. Кастельс запропонував класифікацію форм і джерел
будівництва ідентичності: 1) легітимуюча ідентичність – вводиться пануючими інститутами
Попова, О. В. (2009). Особенности политической идентичности в странах Европы. Полис, 140–144.
Миненков, Г.Я. (2005). Политика идентичности с точки зрения современной теории. Политическая наука,
2005, 3, 21-28.
3
Сукачов, В.В. (2005). Політична довіра як складова соціального капіталу громадянського суспільства:
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. Дніпропетровськ, 17.
4
Айвазян, Г.А. (2010). Политическая идентичность – аналитический инструмент политологии. Социум
и власть, 3 (27), 29-32.
5
Brubaker, R. (2000). Beyond identity. Theory and society. Dordrecht, 29, 1.
6
Шимченко, Л. А. (2006). Громадянська ідентифікація особи як чинник формування української політичної
нації: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. Київ, 17.
7
Castells, M. (1997). The power of identity. Cambridge, Mass: Blackwell.
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суспільства для розширення і раціоналізації свого панування над соціальними акторами;
2) ідентичність опору – формується акторами, які знаходяться в ситуації їх недооцінки і / або
стигматизації логікою панування; 3) проектна ідентичність – соціальні актори на основі доступного
їм культурного матеріалу будують нову політичну ідентичність, яка перекриває їх положення
в соціумі та спрямована на перетворення всієї соціальної й політичної структури суспільства.
Загальновизнано, що в сучасному суспільстві ідентичності стають все більш численними,
фрагментованими, мінливими, залежними від контексту. За словами Стюарта Холла, «мова не стільки
про те, «хто ми» і «звідки», скільки про те, чим ми можемо стати, як нас представляють інші й як це
співвідноситься з нашими власними уявленнями про себе... Ідентичності створюються в процесі
репрезентації, а не за її рамками»1. Говорячи іншими словами саме в процесі політичної дії
формується політична ідентичність, що дозволяє громадянину здійснювати електоральний вибір, тим
самим впливаючи на трансформацію політичної системи держави.
Зазначений дискурс за визначенням має враховуватись усіма учасниками політичного процесу.
За словами відомого соціолога Крейга Келхуна, «політика ідентичності... була невід’ємною частиною
сучасної політики і суспільного життя протягом сотень років. Однак їй доводилося змагатися
з різними універсалізуючими концепціями..., відкидали відмінності, і ця обставина вплинула
на формування природи не тільки політики, а й наукового мислення»2.
Для формування політичної ідентичності дуже важливі політична культура і раніше
накопичений досвід участі в політизованих взаємодіях, в тому числі й в електоральних процедурах.
Онтологічний сенс політичної ідентичності полягає в тому, що вона виступає результатом
формування політичного світогляду індивіда, а також стимулює існування відмінностей в засобах
вираження, формах, змісті і підходах до тих чи інших політичних феноменів, акторів і політичних
процесів3. В рамках формування політичної культури і появи у індивіда політичної ідентичності,
істотне значення мають практики політичної соціалізації, в результаті яких громадянин позиціонує
себе в електоральному полі.
Поняття політичної ідентичності також можна розглянути з точки зору символічного
інтеракціонізму, функціоналізму, поструктуралізму, неомарксизму і контструктивізму.
Відповідно до символічного інтеракціонізму, ідентичність дозволяє стати індивіду для себе
самого об’єктом. Застосовуючи чужу думку і позиції по відношенню до самих себе, ми будуємо свої
позиції по відношенню до Інших. Політична ідентифікація включає в себе наслідування важливих
представників суспільства, при здійсненні якого відбувається привласнення індивідом одночасно
безлічі соціальних ролей. Організоване суспільство або соціальна група надає особистості цілісну
ідентичність «узагальненого Іншого». Кінцева ступінь ідентифікації досягнута, коли людина може
увійти в політичне життя суспільства і не тільки рефлексувати з приводу своєї реакції на конкретні
події або політичні інститути, а й враховувати при цьому потреби, вимоги соціальної групи, законів,
організацій, держави і, навіть, усієї світової спільноти4.
Функціоналізм вивчає політичну ідентичність у рамках політичної культури, де під нею
розуміється ототожнення індивіда з узагальненими Іншими. Центральна роль відводиться ціннісним
орієнтаціям, які виступають в якості особливої мотиваційної системи5. Ціннісні орієнтації
допомагають людині усвідомити як свою ідентичність, так і свою відмінність від представників іншої
системи поглядів. Політична ідентичність виступає об’єднуючим і дистанцюючим засобом по
відношенню до інших індивідів, політичним організаціям, інституціям влади. Індивід будує свою
політичну реальність за схемою «свої – в чомусь близькі – чужі – ворожі».
У рамках поструктуралізму політична ідентичність визначається за допомогою ототожнення
себе з індивідами, які мають подібні габітуси і життєві траєкторії, на основі чого відбувається
конструювання класів. «Політична ідентичність – окремий випадок соціальної ідентичності,
раціональної та рефлексивної за своєю природою. Ця характеристика є символічним засобом
Hall, S. (1996). Introduction. Who Needs ‘Identity’? Sage: Questions of cultural identity.
Calhoun, C. (1994). Social theory and the politics of identity. Social theory and the politics of identity. Oxford,
Blackwell.
3
Тищенко, Ю.А. (2010). Громадянське суспільство в Україні та «політика ідентичності». Київ: Україна, 76.
4
Заковоротная, М. В. (1999). Идентичность человека социально-философские аспекты. Ростов-на-Дону:
Северо-Кавказский научный центр высшей школы, 200.
5
Абельс, Х. (1999). Интеракция, идентичность, презентация. Введение в интерпретативную социологию.
СПб.: Алетейя, 265.
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об’єднання з одними і дистанціювання від інших агентів поля політики, найважливішим засобом
мобілізації людей для політичної діяльності»1. Таким чином, індивід визначає свою політичну
позицію за допомогою свого досвіду і вибудуваної лінії сприйняття і оцінки політичної ситуації.
Будучи раціональною та рефлексивною за своєю суттю, політична ідентичність в рамках
структуралізму розглядається як ситуаційна і трансверсальна (надситуаційна). Вивчаючи ситуаційну
політичну ідентичність, структуралісти стверджують, що вона пов’язана з політичною практикою і
для зміни її досить нав’язаних ззовні схем аналізу ситуації та політичного рішення. Ситуаційна
політична ідентичність є підставою для побудови політичної ідентифікації людини, вони повинні
бути осмислені і прийняті нею, поширені на всі пов’язані ситуації. Ситуаційна політична ідентичність
є обумовленою тією чи іншою ситуацією і відносно легко мінлива.
Трансверсальна політична ідентичність відображає весь політичний досвід і значимість
політичних відносин для індивіда. Вона є стійкою і тривалою. Надситуаційна політична ідентичність
виникає на основі внутрішньої роботи суб’єкта з оцінки та прийняття (або неприйняття) ситуаційних
ідентичностей і проходить чотири стадії формування: 1) виникнення емпатії до персоніфікованої
позиції в поле політики, 2) становлення ситуаційної політичної ідентичності на основі емпатії,
3) усвідомлення ситуаційної політичної ідентичності та формування надситуаційної ідентичності,
4) прийняття індивідом усвідомленої стійкої ідентичності як особистісної політичної ідентичності.
Неомарксизм розкриває поняття політичної ідентичності через поняття класової свідомості.
Індивід обирає політичні партії, й його політична поведінка формується, виходячи із співвіднесення
економічного становища свого класу і його потреб.
Класова свідомість включає в себе формування економічного інтересу класу на основі потреб,
після відбувається його усвідомлення. Ідеологія класу – є вища форма теоретичного вираження
корінних інтересів певного класу, найбільш розвиненою формою класової самосвідомості. Класова
свідомість включає три рівня. На першому типологічному рівні індивіди визначають свою схожість,
ототожнюючи себе тільки за зовнішніми ознаками. На наступному ідентифікаційному рівні виникає
групова самосвідомість діяльності та умов життя, потреб і інтересів. І тільки на останньому рівні
солідарності відбувається повне ототожненні себе з групою за допомогою усвідомлення єдності
інтересів і цінностей.
Згідно марксистської методології класова свідомість обов’язково знаходить своє вираження в
політичних навчаннях і програмах. З точки зору конструктивізму політична ідентичність постає як
певний набір символічних соціально сконструйованих значень, які поділяються усіма членами групи,
ідентичність є завжди відкритою для нових інтерпретацій і перетворень.
Для більш чіткого визначення поняття політичної ідентичності слід виділити два рівня
політичної ідентичності в рамках, в яких вона може бути визначена. Перший рівень політичної
ідентичності можна визначити як інституційний. Тут політична ідентичність пов’язана безпосередньо
зі структурою політичного, наприклад, партіями, державою тощо. Другий же рівень політичної
ідентичності включає в себе ідентичності, які з самого початку не були політичними, наприклад,
етнічна, культурна, мовна тощо. Ці види ідентичності стають політизованими з того моменту, коли їх
вимоги в свій захист, так чи інакше пов’язані з владою.
Висновок. Політичну ідентичність слід визначити як особливий вид соціальної ідентичності,
спрямований на самовизначення індивіда / групи в політичному плані за допомогою ідентифікації
з політичними інститутами і передбачає участь груп та індивідів у політичному процесі, а також
взаємини всередині групи й з іншими подібними групами. Політична ідентичність ототожнення
індивідом себе з певною політичною групою або політичним лідером передбачає прийняття поглядів
і переконань даної політичної групи.
Говорячи про українську політичну свідомість, слід виокремити наступні чинники, що
сприятимуть її формуванню:
1) легітимність політичної влади, стабільність конституційних і правових норм державності;
2) підтримка відчуття символічності в національній свідомості, демократичне вирішення
мовного питання;
3) громадянська ідея як підґрунтя для створення та реалізації політичних проектів з метою
формування уявлення громадян про державу;
Фарукшин, М. Х. (2009). Политическая идентичность в контексте политической культуры. Казань: Центр
инновационных технологий, 44.
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4) консолідація суспільства задля реалізації цілей суспільно-політичного розвитку;
5) створення єдиного інформаційно-комунікаційного простору для формування національної
свідомості громадян;
6) розробка та популяризація спільної системи цінностей, що поєднає людей.
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ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ
ЯК ПОЛІТИЧНЕ ЯВИЩЕ:
УТОЧНЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ
The article is an attempt to create a unified definition of civiс engagement as a political
phenomenon. The article is divided into two components: the first one is the identification of
essential features of the concept of civil society, the second one is the analysis of various
definitions and attributes of civiс engagement itself. The limits of political participation are also
used to separate the concept of the civiс engagement.
The author makes a conclusion that civiс engagement is the legal activity and communication of
citizens in order to identify and solve social problems, and to influence the adoption and
implementation of government decisions, provided that these citizens are not representatives of
the political elite, and their socio-political activities are not paid for.
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Вступ.
До 1991 року Україна була частиною Радянського союзу, тобто суспільства, в якому була
відсутня приватна власність, й унаслідок цього громадянське суспільство як сфера приватних
інтересів громадян знаходилось у маргінальному стані. Активність громадян суворо контролювалась
та спрямовувалась партійно-державними органами. Добровільна, ініціативна активність громадян по
відношенню до владних органів іноді мала місце, але відбувалась вона в умовах монопольного
ідеологічного виховання цих громадян. З отриманням незалежності, початком праці формально
демократичних політичних інститутів та розвитком ринкової економіки розпочалось становлення
громадянського суспільства й громадянської активності українців.
Після 2014 року громадянська активність опинилась у фокусі уваги не лише науковців, але й
мас-медіа та, відповідно, пересічних громадян. Це пов’язане з активізацією громадських організацій,
ініціатив та волонтерського руху в цей період, що у свою чергу є реакцією на зовнішню агресію та
загрози територіальній цілісності, безпосередні негативні наслідки військових дій, соціальноекономічні проблеми, що пов’язані з цим.
Постановка проблеми.
Суспільно-політична активність громадян України, особливо в період після 2014 року,
достатньо активно висвітлюється вітчизняними вченими. Однак у науковому та суспільному дискурсі
відсутнє одностайне розуміння такого явища як «громадянська активність». Думки вітчизняних
науковців лише збігаються в тому, що до громадянської активності відноситься участь у громадських
об’єднаннях, участь у протестному та волонтерському русі. Таким чином, уточнення визначення
«громадянська активність» як політичного явища є актуальним та необхідним для подальшого
розгляду її трансформації в умовах суспільно-політичної кризи на сході України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Усі публікації, що стосуються теми дослідження можливо розділити на дві великі групи. Першу
групу складають дослідження, що безпосередньо спрямовані на вивчення громадянської активності
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як явища. Такими є зокрема публікації таких вітчизняних науковців як Є. Ємельяненко, І. Букрєєва,
Л. Шангіна, М. Бабкіна, М. Остапенко, Н. Гедікова, О. Пікалова, О. Равчев, Т. Саврасова-В’юн та ін1.
Друга група – дослідження, що висвітлюють суспільно-політичні практики громадян, спрямовані
на вирішення конкретних суспільних проблем. Відповідно, такі практики охоплюють напрямки
громадянської активності повністю чи частково. Наприклад, українські науковці активно
досліджують суспільно-політичні практики, спрямовані на вирішення актуальних для України
соціальних проблем. Так, різноманітні аспекти волонтерства досліджують О. Ванюшина, Д. Горєлов
та О. Корнієвський2. Самоорганізацію громадян України в умовах, що виникли після 2014 року,
досліджують О. Корнієвський та Н. Пеліванова, А. Руденко. Протестну активність громадян України
досліджує І. Петрова3.
Задля уточнення визначення громадянської активності спочатку доцільно розглянути історію
розробки та сучасні варіанти розуміння такого явища як «громадянське суспільство». На нашу думку
це пов’язане з тим, що таке поняття як «громадянська активність» вже у назві містить ознаку
«громадянський» та завжди спрямована на оточуюче суспільство, отже не може не бути важливою
складовою громадянського суспільства. Наприклад, В. Яблонський, О. Балакірєва, Т. Бондар,
Д. Дмитрук, аналізуючи стан розвитку громадянського суспільства України після 2014 року,
вказують, що «Громадянське суспільство зазвичай характеризується громадянською активністю 4 .
М. Остапенко вважає, що громадянська активність є основою формування громадянського
суспільства 5 . Таким чином, розгляд підходів до розуміння громадянського суспільства дозволяє
визначити сутність та ознаки громадянської активності як політичної категорії.
У якості наступного кроку доцільно висвітлити те, як сучасні науковці використовують власне
поняття «громадянська активність», як вони його визначають, чи які його риси вони описують.
Погляди науковців також можна систематизувати у вигляді підходів до розуміння поняття
«громадянська активність», при цьому кожен з підходів буде пропонувати певні істотні ознаки явища.
Задля остаточного встановлення меж явища «громадянська активність», її визначення слід порівняти
з іншими проявами політичної поведінки, зокрема з політичною участю, громадською активністю.
Підходи до визначення сутнісних характеристик громадянського суспільства залежать від
особливостей напрямків і специфічних аспектів наукового пошуку дослідників. Так, С. Соляр
Ємельяненко, Є.О. (2011). Діяльнісна природа громадянської активності. В.П. Бех (ред.) Громадські
організації у дискурсі демократизації суспільства. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 153-177, 156;
Букрєєва, І. (2013). Громадянська активність української студентської молоді: особливості виявлення та тенденції
розвитку. Соціологічні студії, 3, 77-82, 78; Шангіна, Л. (2008). Громадянська активність середнього класу.
Оцінка важливості громадянської активності. Національна безпека і оборона, Центр Разумкова, 7, 30-45;
Бабкіна, М.І. (2014). Громадянська активність і соціальна взаємодія в структурі активної громадянської
позиції особистості. Педагогика, психология и социология, 1 (17), 28-32, 30; Остапенко, М. (2011).
Громадянська активність як основа формування громадянського суспільства. Сучасна українська політика.
Політики і політологи про неї, 22, 135-143; Гедікова, Н.П. (2016). Обґрунтування сутності поняття
«громадянська активність» у сучасному науковому дискурсі. Сучасне суспільство, 2 (12), 53-64, 59;
Пікалова, О.В. (2020). Психологічні засади формування громадської активності та національної самосвідомості.
<https://cutt.ly/8f5Ms4M>. (2020, вересень, 25); Равчев, О. (2020). Громадська активність як засіб розвитку
особистості <http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1178>. (2020, вересень, 25); Саврасова-В’юн, Т. О. (2010).
Громадянська активність як психологічний феномен. <http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2010/10_2010/82.pdf>
(2020, вересень, 25).
2 Ванюшина, О.Ф. (2015). Волонтерський рух в Україні: еволюція, сучасний стан та статус. Вісник Національного
університету оборони України, 1, 275-281; Горєлов, Д.М., Корнієвський О.А. (2015). Волонтерський рух: світовий
досвід та українські громадянські практики. Київ: НІСД, 36; Корнієвський, О.А., Пеліванова, Н.І. (2020).
Постмайданні практики самоорганізації громадян України у вирішенні питань місцевого значення. НІСД
<http://old2.niss.gov.ua/articles/3095/> (2020, вересень, 25).
3
Руденко, A.Ф. (2020). Особливості громадської самоорганізації на підконтрольних Україні районах Донецької
та Луганської областей. <http://old2.niss.gov.ua/articles/2876/> (2020, версень, 25); Руденко, A.Ф. (2020).
Соціальні мережі як ефективний засіб громадської самоорганізації в сучасній Україні <http://old2.niss.gov.ua/
content/articles/files/Rudenko-52ea7.pdf > (2020, версень, 25); Петрова, І. (2020). Реалізація права громадян
на політичний протест в Україні у 2016 році. HELSINKI <https://helsinki.org.ua/realizatsiya-prava-hromadyan-napolitychnyj-protest-v-ukrajini-u-2016-rotsi-i-petrova/> (2020, вересень, 25).
4
Корнієвський, О.П. (ред.). (2017). Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні. Київ: НІСД, 56, 10.
5
Остапенко, М. (2011). Громадянська активність як основа формування громадянського суспільства. Сучасна
українська політика. Політики і політологи про неї, 22, 135-143.
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у дисертації «Правове регулювання статусу та діяльності інститутів громадянського суспільства
(теоретико-правове дослідження)» та О. Вострова у дисертації «Концепція громадянського суспільства:
філософське обґрунтування, історичні форми» класифікували підходи до розуміння громадянського
суспільства іншими дослідниками 1 . С. Соляр виокремлює наступні підходи до розуміння
громадянського суспільства: «(1) широкий підхід, за яким громадянське суспільство розглядається як
етап розвитку суспільства в цілому і включає в себе державу як один із його структурних елементів;
(2) підхід, за яким громадянське суспільство визначається через протиставлення державі і охоплює всю
сферу позадержавних відносин; (3) підхід, відповідно до якого основними сферами суспільного життя
є публічна сфера (сфера реалізації загального суспільного інтересу, а тому – сфера функціонування
публічної влади), економічна сфера (в якій відбувається реалізація суто економічних інтересів і
розвиток якої є можливим як за умови наявності громадянського суспільства, так і в умовах його
відсутності або слабкості), сімейна сфера і, нарешті, громадська сфера, тобто сфера вільної комунікації
членів суспільства з метою реалізації певного спільного інтересу, сфера реалізації свободи; (4) підхід,
прибічники якого закликають розглядати громадянське суспільство не лише тільки як сферу відносин,
яка існує в межах національної держави, але й як більш глобальну сферу, сферу так званого глобального
громадянського суспільства; (5) підхід, відповідно до якого громадянське суспільство становлять будьякі форми комунікації членів суспільства для реалізації певних спільних інтересів – громадських,
політичних, економічних та інші»2.
Український науковець О. Вострова вказує, що існує дві традиції розуміння громадянського
суспільства: якісна, тобто як стан суспільства, та локальна, тобто як сфера особливих позадержавних
відносин та структур 3 . Аналогічну думку висловлює Н. Колеснікова: одні автори розглядають
громадянське суспільство як «цивілізовану», громадянську державу, в якій політично, економічно,
соціально та юридично забезпечені основні права та свободи громадян. Інші автори розглядають
громадянське суспільство як окрему суспільну сферу – позадержавні відносини, структури та
інститути 4. На нашу думку спостереження О. Вострової доволі вдале, поділ на якісне та локальне
розуміння може використатися як найбільший загальний рівень класифікації поглядів
на громадянське суспільство.
Прибічниками якісного розуміння громадянського суспільства можна назвати таких науковців
як З. Голенкова, В. Витюк, Ю. Гридчин, А. Черних, Л. Романенко, О. Габріелян5.
Локальне розуміння громадянського суспільства може розглядатись у більш широкому та
вузькому сенсах. Локальне розуміння у широкому сенсі базується на протиставленні громадянського
суспільства та держави, відповідно громадянське суспільство охоплює всю сферу позадержавних
відносин. На відміну від широкого розуміння, що поділяє суспільство на державну та позадержавну
сфери, вузьке локальне розуміння виокремлює багато сфер суспільного життя. Громадянське
суспільство при цьому не перетинається з іншими недержавними сферами. Так, О. Вострова цитує
канадського філософа Ч. Тейлора, що висунув дві моделі розуміння громадянського суспільства: перша
модель має витік в роботах Дж. Локка, її прибічники розуміють громадянське суспільство як етичну
спільноту, що існує по природним законам до та поза політики (А. Фергюсон, А. Сміт, Т. Пейн). Друга
модель вбачається у працях Ш. Монтеск’є та відповідно до неї громадянське суспільство розуміється
як мережа незалежних асоціацій, що опосередковують відносини між громадянином та державою,
захищають свободу індивіда від посягань влади у випадку необхідності6. Перша модель являє собою
локальне розуміння громадянського суспільства у широкому сенсі, а друга модель – у вузькому.
Вострова, О.И. (2007). Концепция гражданского общества: философское обоснование, исторические формы:
автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата философских наук. Самара, 22.
2
Соляр, С.П. (2014). Правове регулювання статусу та діяльності інститутів громадянського суспільства
(теоретико-правове дослідження): автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата
юридических наук. Харків, 15.
3
Вострова, О.И. (2007). Концепция гражданского общества: философское обоснование, исторические формы:
автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата философских наук. Самара, 22.
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Колесникова, Н.А. (2014). Институционализация гражданского общества в современной России: состояние,
тенденции развития, взаимодействие с государством: автореферат диссертации на соискание научной
степени кандидата политических наук. Москва, 22, 15.
5
Крюков, О., Бєльська, Т. (2011). Громадянське суспільство як суспільно-політичне явище. Публічне управління:
теорія та практика, 3 (7), 79-85, 80.
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Вострова, О. И. (2007). Концепция гражданского общества: философское обоснование, исторические формы:
автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата философских наук. Самара, 15.
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Прибічниками локального розуміння громадянського суспільства у широкому сенсі є
Дж. Л. Коен і Е. Арато, Н. Нижник, В. Піча, О. Скрипнюк, Д. Ольшанський, В. Федоренко,
В. Нікітін1. Прикладом широкого локального розуміння є твердження В. Нікітіна: «Громадянське
суспільство – це, насамперед, сукупність суспільних відносин, що відповідно до чинних норм права
та традицій реалізуються членами суспільства самостійно без опосередкування з боку органів
державної влади»2. Український науковець В. Федоренко розуміє під громадянським суспільством
самоорганізовану і саморегульовану сферу публічно-правових відносин у державі що передбачає
контроль за органами державної влади 3 . Вдале визначення для широкого локального розуміння
громадянських суспільства наводить С. Соляр: сфера «вільної комунікації учасників суспільних
відносин, в основі якої перебувають не родинні зв’язки, а мета реалізації певних спільних
інтересів – політичних, соціальних, економічних, культурних чи іншого характеру – поза
інститутами публічної влади» 4.
Прикладом локального розуміння громадянського суспільства у вузькому сенсі є погляди
В. Безродної, яка розглядає громадянське суспільство як складний соціальний феномен, що
характеризується наявністю автономних, рівноправних юридично індивідів та існуванням багатьох
позадержавних суспільних асоціацій, що відбивають різні особисті інтереси людей і створюють
умови для їх реалізації. Безродна підкреслює важливість відкритого характеру цих асоціацій, та їх
вільного доступу у політичну сферу, важливість певного ступеню прихильності індивідів до спільних
цінносте5. Найбільш повно вузьке локальне розуміння громадянського суспільства висвітлює відомий
німецький соціолог Ю. Габермас. Він досліджує громадянське суспільство як сферу вільної
комунікації громадян, що займає місце між особистістю та державою 6 . Ю. Габермас розуміє
громадянське суспільство не як сукупність особистостей або організацій, але як обмін інформацією.
За словами Габермаса, громадянське суспільство це «асоціації і рухи, які спонтанно виникають,
кристалізуючись навколо комунікацій, навколо «дискурсивних дизайнів», навколо інституалізації
розв’язуючих проблеми дискурсів» 7 . Цікаво, що Ю. Габермас відокремлював громадянське
суспільство від «публічної сфери» – близьких до держави інститутів, які він вважав більш
організованими: навчальні заклади, ЗМІ, близькі до держави громадські організації8.
Інститути громадянського суспільство порівняно з публічною сферою більш непрофесійні та
розпорошені. При цьому Габермас вказував, що у політичному житті суспільства існує центр з одного
боку, в якому переважно виробляються політичні рішення та реалізується влада, та периферія з іншого
боку, яка надає центру підтримку та можливість діяти. Відносячи до центра власне державу,
Ю. Габермас відносить громадянське суспільство до периферії політичного життя. Громадянське
Крюков, О., Бєльська, Т. (2011). Громадянське суспільство як суспільно-політичне явище. Публічне управління:
теорія та практика, 3 (7), 80.
2
Нікітін, В. В. (2003). Особливості формування громадянського суспільства в Україні. Актуальні проблеми
державного управління, 2 (16), 1, 69; Крюков, О., Бєльська, Т. (2011). Громадянське суспільство як суспільнополітичне явище. Публічне управління: теорія та практика, 3 (7), 80.
3
Федоренко, В.Л. (2020). Інститути громадянського суспільства та інститут громадських організацій в Україні:
теоретико-методологічні та нормопроектні аспекти <https://cutt.ly/MgKnBiI> (2020, вересень, 25);
Крюков, О., Бєльська, Т. (2011). Громадянське суспільство як суспільно-політичне явище. Публічне управління:
теорія та практика, 3 (7), 81
4
Соляр, С.П. (2014). Правове регулювання статусу та діяльності інститутів громадянського суспільства
(теоретико-правове дослідження):. автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата
юридических наук. Харків, 10.
5
Безродна, В.І. (2003). Особливості формування громадянського суспільства в процесі політичної модернізації
України: автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата политических наук. Одеса:
Одеська національна юридична академія, 16; Крюков, О., Бєльська, Т. (2011). Громадянське суспільство
як суспільно-політичне явище. Публічне управління: теорія та практика, 3 (7), 81.
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Колесникова, Н.А. (2014). Институционализация гражданского общества в современной России:
состояние, тенденции развития, взаимодействие с государством: автореферат диссертации на соискание
научной степени кандидата политических наук. Москва, 4.
7
Кулєшов, О.В. (2015). Концепція громадянського суспільства Юргена Хабермаса: pro et contra. Грані, 5, 104;
Habermas, J. (1996). Between facts and norms: contributions to a discourse theory of law and democracy. Cambridge,
Massachusetts: MIT Press, 631.
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Кулєшов, О.В. (2015). Концепція громадянського суспільства Юргена Хабермаса: pro et contra. Грані, 5, 103-109,
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Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 355.
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суспільство займає зовнішню частину периферії, в той час як внутрішню частину, що ближче до центра,
займає публічна сфера. Головна роль громадянського суспільства – висловлювати потреби громадян.
Публічна сфера фільтрує, синтезує та передає до центра інформацію від громадянського суспільства1.
Український соціолог В. Степаненко, автор монографії «Громадянське суспільство: дискурси
та практики» дослідив історію та сучасний стан вивчення концепту «громадянське суспільство»
закордонними науковцями та стан втілення ідеалу громадянського суспільства в Українському
суспільстві. Він припускає можливість існування різних окремих громадянських суспільств в різних
державах та культурах, що відповідає якісному розумінню2.
Більшість дослідників громадянського суспільства, незалежно від того, у широкому чи
вузькому сенсі вони його розуміють, приділяють значну увагу певним цінностям, на яких ґрунтується
громадянське суспільство. Це так звані «громадянські цінності»: взаємна ввічливість, повага
особистої свободи, толерантність, здатність до компромісів без втрати гідності, самоповага,
плюралізм, взаємодопомога, патріотизм та інші. Це підтверджують такі сучасні науковці як Дж. Грей,
Н. Розенблюм, Б. Барбер, В. Степаненко 3 . Мабуть один із самих відомих науковців, що доводив
важливість громадянських цінностей є А. де Токвіль. Як вказує В. Степаненко, «… такі
фундаментальні та нераціональні речі як громадянський етос, громадянські чесноти та цінності, що
мають нормативно-регулятивне значення громадянської релігії або «звичок серця» у розуміння
традиції А. де Токвіля та його послідовників, є принципово важливим для дієвого громадянського
суспільства … Токвіль започаткував вивчення в соціології таких специфічних і складно
раціоналізованих феноменів, як традиції, політична культура та соціальний каптал суспільства»4.
Наявність багатьох аспектів та визначень є спільною рисою для таких політичних категорій як
«громадянське суспільство» та «громадянська активність». Аналіз вжитку терміну «громадянська
активність» ускладняється тим, що він має дві складові, «громадянський» та «активність», і обидві
складові мають по декілька аспектів (сторін) розуміння. Великий тлумачний словник сучасної
української мови під редакцією В. Бусел дає такі визначення слову «активність»:
– енергійна діяльність, діяльна участь у чому-небудь;
– здатність до реакції, взаємодії з чим-небудь (спеціальний термін, що використовується
у природничих науках)5. Бачимо, що термін «енергійна діяльність» містить в собі власне діяльність
та певну ознаку – енергійність, інтенсивність. З цього приводу український філософ Є. Ємельяненко
влучно вказує, що розуміння громадянської активності як різновиду діяльності має суперечність. Ця
суперечність полягає в тому, що діяльність виступає одночасно як зовнішня (фізична) і внутрішня
(психічна) активність людини. Така активність регулюється усвідомленою метою6.
Відповідно, на нашу думку, в терміну «Громадянська активність» існує як мінімум два аспекти:
1. Атрибутивний аспект, відповідно до якого активність – це діяльність окремої людини чи
групи людей, діяльна участь у чому-небудь. Коли мова йде про «громадянську активність» як
особливий вид діяльності, то вона відрізняється від інших видів людської діяльності певними
Кулєшов, О.В. (2015). Концепція громадянського суспільства Юргена Хабермаса: pro et contra. Грані, 5,
103-109, 105, 104-106; Helmut, K., Toepler, S., List, R. (Eds.). (2010). International Encyclopedia of Civil Society.
New York: Springer, 1686, 415; Habermas, J. (1996). Between facts and norms: contributions to a discourse theory
of law and democracy. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 371.
2
Степаненко, В.П. (2015). Громадянське суспільство: дискурси і практики. Київ: Інститут соціології
НАН України, 50.
3
Gray, J. (1993). What Is Living in Liberalism? Post Liberalism: Studies in Political Thought. London : Routledge,
1993, 264; Rosenblum, N. (1998). Membership and Morals: the Personal Uses of Pluralism in America. Princeton, N. J.:
Princeton University Press, 367; Barber, B. K. (1995).The Search for Civil Society: Can We Restore the Middle
Ground between and Markets? New Democrat, March-April, 12-18; Степаненко, В.П. (2015). Громадянське
суспільство: дискурси і практики. Київ: Інститут соціології НАН України, 420, 50, 46-48; Марчук, В. (2016).
Концептуалізація громадянського суспільства: сучасний політологічний дискурс. Вісник Прикарпатського
університету. Політологія, 10, 69-75, 74.
4
Степаненко, В.П. (2015). Громадянське суспільство: дискурси і практики. Київ: Інститут соціології
НАН України, 48, 76.
5
Бусел, Т.В. (2004). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ: Ірпінь: Перун, 12-13.
6
Ємельяненко, Є.О. (2011). Діяльнісна природа громадянської активності. В.П. Бех (Ред.), Громадські
організації у дискурсі демократизації суспільства. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 16; Гедікова, Н.П. (2016).
Обґрунтування сутності поняття «громадянська активність» у сучасному науковому дискурсі. Сучасне
суспільство, 2 (12), 60.
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атрибутами, наприклад, діяльність певних суб’єктів, з певного приводу чи з певною метою, діяльність
що відбувається за певними правилами.
2. Порівняльний аспект, відповідно до якого активність – це синонім енергійності чи
інтенсивності. Порівняльний аспект у свою чергу має два значення:
2.1. Порівняльний психологічний аспект – громадянська активність розуміється як
характеристика окремої особистості. «Внутрішній світ» окремої людини може мати такі якості, що
за певних умов спонукають її діяти як відповідальний громадянин. Про таку людину кажуть, що вона
активна. Цей аспект також має спільні риси із другим розумінням активності – здатності реагувати.
Найбільш повно розуміння громадянської активності у порівняльному психологічному аспекті
розкриває В. Головенько. Він вказує, що громадянська активність – це внутрішнє прагнення
до діяльності, отже вона передує здійсненню суспільних функцій (широке тлумачення)1.
Головенько вважає, що громадянська активність є первинною по відношенню до діяльності,
тобто діяльність є формою прояву активності соціальних суб’єктів2.
2.2. Порівняльний соціологічний аспект – громадянська активність на рівні груп людей чи
усього суспільства передбачає не лише певні дії, але й певну ступінь їх інтенсивності, частоти,
кількості. Порівняльний соціологічний аспект ми не будемо використовувати надалі, так як його зміст
передає термін «рівень громадянської активності».
Науковці, що досліджуються в цій роботі, не використовують терміни «атрибутивний аспект»
та «порівняльний аспект». Ці позначення використовуються в тексті лише для того, щоб спростити
подальший аналіз наукової думки.
Поняття «громадянська активність» містить у собі не лише активність, але й ознаку цієї
активності – «громадянський». Більш того, сама ознака «громадянська» також має два аспекти –
політико-правовий та культурний. Так, українська авторка Н. Гедікова, посилаючись на монографію
під загальною редакцією вітчизняного соціолога І. Нечитайло, вказує, що «поняття «громадянське»
походить від терміну «громадянин»: це, по-перше, індивід, пов’язаний на політико-правовій основі
з певною державою, що дозволяє йому мати взаємні права та обов’язки по відношенню до інших
громадян і суспільства (держави); по-друге, це – соціальний тип особистості, який характеризується
наявністю таких якостей, як законослухняність, вміння поєднувати особисті і громадські інтереси,
патріотизм» 3 . Бачимо, що перше розуміння поняття «громадянин» містить посилання на певні
політико-правові відносини, друге розуміння вказує на політико-культурні особливості людини.
На наш погляд, якщо зіставити атрибутивне та порівняльно-психологічне розуміння терміну
«активність» послідовно з політико-правовим та культурним розумінням терміну «громадянський»,
у результаті можна класифікувати основні підходи до розуміння терміну «громадянська активність»
наступним чином:
1. Відповідно до поєднання атрибутивного та культурного аспектів, громадянська активність –
це така діяльність громадян, що базується та врегульована певними формальними (нормативними) та
неформальними (культурними) принципами, а саме взаємна ввічливість, повага особистої свободи,
толерантність, здатність до компромісів без втрати гідності, самоповага, плюралізм, взаємодопомога,
законослухняність, патріотизм.
Визначення громадянської активності, що відповідає атрибутивному та культурному аспектам
дає А. Макаренко. На його думку основою громадянської позиції особистості є вмотивованість дій та
моральних вчинків, ціннісні орієнтації молоді. Громадянська активність проявляється лише у такій
поведінці, в якій реалізуються суспільно важливі цінності, норми та еталони4.
Гедікова, Н.П. (2016). Обґрунтування сутності поняття «громадянська активність» у сучасному науковому
дискурсі. Сучасне суспільство, 2 (12), 53-64; Головенько, В.А. (2014). Механізми формування громадянської
активності в Україні. Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України. Київ: Інститут
економіки та прогнозування НАН України, 180.
2
Гедікова, Н.П. (2016). Обґрунтування сутності поняття «громадянська активність» у сучасному науковому
дискурсі. Сучасне суспільство, 2 (12), 60.
3
Нечитайло, И.С. (ред.). (2014). Гражданские позиции молодежи и студенчества в современной Украине
(на примере Харьковского региона). Харьков: Издательство НУА, 172; Гедікова, Н.П. (2016). Обґрунтування
сутності поняття «громадянська активність» у сучасному науковому дискурсі. Сучасне суспільство, 2 (12),
53-64, 45.
4
Саврасова-В’юн, Т.О. (2010). Громадянська активність як психологічний феномен
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2. Відповідно до поєднання порівняльного психологічного та культурного аспектів
громадянська активність – це наявність в окремої особистості певних культурних цінностей, що
дозволяють їм взаємодіяти із оточуючим суспільством як «цивілізований» громадянин. Так,
українська дослідниця І. Букрєєва розглядає громадянську активність як систему ціннісних
орієнтацій людини, «що відображає її свідомі дії спрямовані на втілення в життя всієї сукупності
загальнолюдських, соціальних, політичних і громадянських цінностей, при розумному
співвідношенні особистих та суспільних»1. Є. Савельєва також вважає, що громадянська активність
це добровільні ініціативи громадян, націлені на вирішення суспільних проблем, що базується
на цінностях рівності, солідарності, справедливості2.
3. Відповідно до поєднання порівняльного психологічного та політико-правового аспектів
громадянська активність – це здатність окремої особистості ініціювати певні відносини, вплив по
відношенню до держави громадянства (чи підданства), а також до територіальної громади (спільноти)
свого проживання.
Прибічником такого розуміння є Л. Шангіна. Так, розглядаючи громадянську активність
середнього класу, вона доходить висновку, що ця активність охоплює накопичення досвіду реальних
соціально-значимих справ, досвіду участі у об’єднаннях громадян, участі в акціях, спрямованих
на захист прав громадян та зміцнення правопорядку. Також Л. Шангіна вважає, що громадянська
активність потребує наявності в громадянина певних рис – інтересу до громадської роботи,
організаторські здібності, відповідальність, ініціативність, вимогливість до себе і готовність
допомагати іншим3.
4. Відповідно до поєднання атрибутивного та політико-правового аспектів громадянська
активність – це діяльність із реалізації прав та обов’язків громадянина по відношенню до держави
громадянства (чи підданства), а також до територіальної громади (спільноти) свого проживання. Так,
О. Пікалова, вважає, що громадянська активність – це знаряддя громадян країни, за допомогою якого
вони впливають на політичні, економічні, соціальні процеси в країні. За допомогою громадянської
активності створюються закони, розпорядження, змінюються або відхиляються правові акти4.
Український філософ, автор монографії «Діяльнісна природа громадянської активності»
Є. Ємельяненко пропонує розглядати громадянську активність мінімум в двох вимірах:
особистісний – як дії окремої людини, соціальний – суспільно-історична практика, діяльність, що
охоплює усе суспільство 5 . На нашу думку Є. Ємельяненко розглядає громадянську активність в
атрибутивному політико-правовому аспекті, він веде мову про певні дії, тобто дії з певними ознакамиатрибутами. Ці дії можна відстежити в окремої людини, а можна відстежити й сукупність дій багатьох
людей, що складають собою суспільство.
Низка науковців вказує, що громадянська активність може розглядатися на двох рівнях
одночасно – один з цих рівнів відповідає порівняльно-психологічному та політико-правовому аспектам,
інший рівень – атрибутивному та політико-правовому аспектам. Так, на думку української дослідниці
<http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2010/10_2010/82.pdf> (2020, вересень, 25); Макаренко, А.С. (1968).
Воспитание гражданина. Москва: Просвещение, 373.
1
Букрєєва, І. (2013). Громадянська активність української студентської молоді: особливості виявлення та
тенденції розвитку. Соціологічні студії, 3, 77-82, 78; Гедікова, Н.П. (2016). Обґрунтування сутності поняття
«громадянська активність» у сучасному науковому дискурсі. Сучасне суспільство, 2 (12), 59.
2
Савельева, Е.А. (2015). Гражданская активность в современной России: возможности концептуализации и
эмпирического изучения: автореферат на соискание научной степени кандидата социологических наук.
Москва, 5.
3
Шангіна, Л. (2008). Громадянська активність середнього класу. Оцінка важливості громадянської активності.
Національна безпека і оборона, Центр Разумкова, 7, 30-45; Саврасова-В’юн, Т.О. (2010). Громадянська
активність як психологічний феномен <http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2010/10_2010/82.pdf>
(2020, вересень, 25).
4
Саврасова-В’юн, Т. О. (2010). Громадянська активність як психологічний феномен.
<http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2010/10_2010/82.pdf> (2020, вересень, 25);
Пікалова, О. В. (2020). Психологічні засади формування громадської активності та національної самосвідомості.
<https://cutt.ly/8f5Ms4M>. (2020, вересень, 25).
5
Ємельяненко, Є. О. (2011). Діяльнісна природа громадянської активності. В.П. Бех (Ред.), Громадські
організації у дискурсі демократизації суспільства. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 155; Гедікова, Н.П.
(2016). Обґрунтування сутності поняття «громадянська активність» у сучасному науковому дискурсі. Сучасне
суспільство, 2 (12), 59.
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М. Остапенко громадянська активність має два рівні: внутрішній, що включає мотиви, потреби,
настанови, переконання та цінності, та зовнішній – поведінковий рівень активності. За М. Остапенко
громадянська активність – це специфічна характеристика особистості кожного громадянина (це
визначення відповідає порівняльно-психологічному аспекту) та також є такою формою соціальної
активності, що має на меті прийняття суспільно-політичних рішень та реалізацію своїх інтересів
(очевидно, що в цьому випадку йдеться про тип соціальної активності, тобто діяльність)1.
На нашу думку найбільш глибоке дослідження атрибутивного політико-правового аспекту
громадянської активності здійснює М. Бабкіна. Вона не розглядає громадянську активність як
внутрішню характеристики особистості. Замість цього М. Бабкіна відокремлює поняття
«громадянська активність» (як діяльність з певними характеристиками) від іншого поняття –
«активна громадянська позиція». М. Бабкіна надає містке і досить повне визначення активної
громадянської позиції: «стійкий компонент внутрішньої структури особистості, що визначає
вмотивовану спрямованість її діяльності та реалізацію особистісних цінностей, власних прав, свобод
і обов’язків; як система ціннісних і соціальних орієнтацій, ставлень особистості до суспільства,
держави, нації, до себе, як до громадянина»2.
Саме активна громадянська позиція передує громадянській активності. На думку М. Бабкіної
існують певні критерії, що вказують на сформованість громадянської позиції. До них відносяться
громадянські знання, громадянські якості та цінності, громадянська активність, соціальна взаємодія3.
У свою чергу громадянська активність має наступні складові:
• реалізація здобутих громадянських знань у практичній діяльності;
• реалізація власних прав, свобод і обов’язків;
• здатність до самоактуалізації;
• вміння самостійно робити вибір і приймати рішення;
• вмотивована інформаційна діяльність (збирання, систематизація, аналіз, застосування
інформації з метою вирішення певної проблеми)4.
На нашу думку М. Бабкіна дає найбільш ґрунтовне розуміння показників громадянської
активності як діяльності окремої особистості. Також вона розробляє базу для атрибутивного
розуміння громадянської активності – як діяльності, що характеризується певними ознаками,
атрибутами. При цьому психологічні характеристики, що передують громадянській активності як
діяльності, вона вміщує у поняття «громадянська позиція».
Для подальшого уточнення визначення поняття «громадянська активність» слід встановити,
якими атрибутами її зазвичай характеризують науковці. Так, атрибутом громадянської активності
може виступати предмет діяльності. Наприклад, Є. Савельєва відносить до громадянської активності
такі види діяльності: політична активність, суспільний контроль (відстеження діяльності органів
влади) та соціальна допомога (добровільна взаємодопомога у повсякденному житті людей) 5 .
Протилежну думку висувають українські науковці О. Равчев та С. Чолій. Так, Равчев погоджується
з Чолієм, на думку якого необхідно розмежовувати громадську активність (участь у неполітичних
відносинах з іншими людьми та суспільством в цілому) та громадянську активність (реалізація
контролю влади та відстоювання своїх прав). Отже О. Равчев та С. Чолій звужують громадянську
активність лише до суспільного контролю6. Цікаво, що аргументацію для такого звуження атрибуту
Равчев знаходить у певних «внутрішніх» характеристиках особистості: «Громадянська активність
більшою мірою заснована на усвідомленні особистістю себе громадянином певної держави, як
Остапенко, М. (2011). Громадянська активність як основа формування громадянського суспільства. Сучасна
українська політика. Політики і політологи про неї, 22, 135-143.
2
Бабкіна, М. І. (2014). Громадянська активність і соціальна взаємодія в структурі активної громадянської
позиції особистості. Педагогика, психология и социология, 1 (17), 28-32, 30; Гедікова, Н. П. (2016);
Обґрунтування сутності поняття «громадянська активність» у сучасному науковому дискурсі. Сучасне
суспільство, 2 (12), 53-64, 61.
3
Бабкіна, М. І. (2014). Громадянська активність і соціальна взаємодія в структурі активної громадянської
позиції особистості. Педагогика, психология и социология, 1 (17), 28-32, 31.
4
Там само.
5
Савельева, Е. А. (2015). Гражданская активность в современной России: возможности концептуализации
и эмпирического изучения: автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата
социологических наук. Москва, 11.
6
Равчев, О. (2020). Громадська активність як засіб розвитку особистості. Oldconf
<http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1178>. (2020, вересень, 25).
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учасника правових відносин між ним та державою. Громадянська активність детермінується
громадянськістю особистості, вона заснована на бажанні дотримуватись правил та законності
існування в державі, та тісно пов’язана з правовою свідомістю»1.
На думку О. Равчева громадянськість, правова свідомість, інші якості передують громадянській
активності як зовнішній дії. Така позиція О. Равчева схожа на визначення М. Бабкіної. Різниця між
думками цих науковців полягає в тому, що «громадянська позиція» за М. Бабкіною значно ширша,
ніж громадянськість і правосвідомість за О. Равчевим, а складові громадянської активності
за М. Бабкіною значно ширші, ніж контроль влади та відстоювання своїх прав за О. Равчевим. На
нашу думку слід погодитися з Є. Савєльєвою та виходити у цьому дослідженні з того, що важливими
атрибутами громадянської активності є вирішення суспільних проблем, та вплив на політичні
процеси, не звужуючи громадянську активність лише до суспільного контролю.
Вирішення суспільних питань та вплив на політичні рішення є важливим ознаками
громадянської активності та водночас предметом політичної участі. Американський дослідник
Г. Бреді розуміє під політичною участю дії звичайних громадян, спрямовані на те, щоб вплинути
на певні політичні результати. Г. Бреді робить наголос на певних обов’язкових аспектах політичної
участі:
– це відкриті дії, або дії які можна спостерігати, в яких люди беруть добровільну участь;
– суб’єктами політичної участі є громадяни, що не відносяться до політичної еліти або
громадянських службовців (тобто Г. Бреді розрізняє політичну участь та політичне функціонування);
– завдання політичної участі – вплинути на людей, що мають владу, задля подальших
суспільних змін2.
Дж. Теорелл, М. Торкал, Дж. Монтеро виокремлюють 5 різновидів політичної участі:
1) електоральна участь;
2) споживацька участь, наприклад, благодійництво, бойкотування та політичне споживання,
підписання петицій – підкреслюється роль громадян як критичних споживачів;
3) партійна активність, наприклад, членство у партії, волонтерство на користь партії, грошові
пожертви на користь партії;
4) протестна активність, наприклад, демонстрації, страйки;
5) контактування, наприклад, контакти з організаціями, політиками чи громадянськими
службовцями3.
Шведські науковці Й. Екман та Е. Амно розуміють політичну участь як дії громадян (що
не відносяться до політичної еліти), спрямовані на отримання політичних результатів, вирішення
соціальних проблем, а також зацікавленість, що виявляють громадяни до суспільних справ. Таке
широке розуміння політичної участі є вдалим, так як дозволяє відокремити її (а також власне
громадянську активність) від політичного функціонування та політичної неучасті.
Узагальнюючи різні підходи зарубіжних та вітчизняних науковців, на наш погляд, можна дати
таке визначення громадянської активності – це легальна діяльність та комунікація громадян з метою
виявлення та вирішення соціальних проблем, а також впливу на прийняття і реалізацію рішень
органів влади, за умови, що ці громадяни не є представниками політичної еліти та не отримують
оплату за суспільно-політичну діяльність. Цікаво, що схоже визначення робить М. Круглов, який
відносить до громадянської активності вплив на органи влади, та іншу взаємодію між громадянами.
Так, на його думку громадянська активність – це «групова або індивідуальна взаємодія індивідів
з органами влади і між собою, що здійснюється в публічному просторі, для захисту власних, групових
чи суспільно-значущих прав і інтересів»4.
Там само.
Ekman, J., Erik A. (2012). Political participation and civic engagement: towards a new typology. Human Affairs,
22 (3), 283-300;
Brady, H. (1999). Political Participation. J.P. Robinson, P.R. Shaver, L.S. Wrightsman (Eds.). Measures of Political
Attitudes. San Diego: Academic Press, 737-801.
3
Ekman, J., Erik A. (2012). Political participation and civic engagement: towards a new typology. Human Affairs,
22 (3), 283-300;
Teorell, J., Torcal, M., Montero, J. R. (2007). Political Participation: Mapping the Terrain. In Citizenship and
Involvement in European Democracies: A Comparative Perspective. London, New York: Routledge, 17, 334-357.
4
Круглов, М.С. (2014). Современные формы гражданской активности в политическом процессе Российской
Федерации: диссертация на соискание научной степени кандидата философских наук. Москва, 165.
1
2
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Соціальна проблема розуміється відповідно до визначення Е. Рубінгтона та М. Вайнберга –
ситуація, несумісна з цінностями значного числа громадян, які стверджують, що необхідно діяти
з метою зміни цієї ситуації. Це визначення соціальної проблеми є вдалим та унаслідок цього
поширеним, про що вказує дослідник основних характеристик соціальних проблем О. Кацьора1. Під
комунікацією розуміється цілеспрямований обмін соціально значущою для громадян інформацією та
знаннями, відповідно до визначення українського бібліотекознавця та історика А. Ільганаєвої 2. Слід
звернути увагу, що для позначення громадянської активності розуміється як комунікація громадян
між собою, так і комунікація громадян з органами влади. Під владними рішеннями розуміються
рішення органів державної влади та місцевого самоврядування, а також такі рішення партій,
профспілок та інших організації, що мають на меті підпорядкування дії громадян відповідно
до намірів цих організацій. Отже, вивчення категоріального апарату, аналіз співвідношень основних
категорій дослідження дає нам змогу визначити сутність явища громадянської активності.
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PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING
OF NETWORK TECHNOLOGIES:
POLITICAL ASPECT
Вадим Коновал, к. держ. упр.
Директорат розвитку Національної програми інформатизації Міністерства
цифрової трансформації України

ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ
МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ:
ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
The article solves an urgent scientific problem, which consists in the study of philosophical
concepts of network technology development through the prism of social reality in the conditions
of digital transformations in Ukraine. The rapid development of the digital age requires an indepth study of the formation of a new type of society – digital one, which is considered from the
standpoint of social phenomena and processes.
The modern world is built as a global network, and thus it is radically different from the industrial
age, which is based on the principle of a hierarchical pyramid. It is established that network
analysis allows to study the political process in a fundamentally new context, explaining how
interest groups, political parties, bureaucracy, political leaders influence the process of designing
public policy by forming different types of network structures. The theory of network technologies
and social object is studied together with the study of its network effect. It is proved that modern
philosophy is actively exploring the global dimension of networks as a technology, and a new view
of social reality. Theoretical developments (those that explain the reasons for the emergence and
widespread use of network alliances in the field of public policy and public administration practice)
have developed in several directions. Western scholars believe that political networks are the
answer to the need for horizontal coordination of efforts to solve problems in complex and more
differentiated and dynamic society.
Theoretical approaches are described, which consist in considering political networks as a strategic
reaction of political actors to the need to exchange tangible and intangible resources within the
public sector fragmented by administrative reforms. Based on this, on the background of a wide
range of theories, that in their own way explaine the reasons for the spread and popularity of
networks in the socio-political environment, we can not ignore the political conditionality of this
phenomenon: the crisis of the welfare state and neoliberal model. The author of the study proves
that political networks provide an opportunity to mobilize knowledge, resources and efforts of
free and responsible citizens, civil society, local government, private companies, creating a basis
for "co-management" of the state, establishing the essence of relations between state and nonstate institutions, those ones that comply with the modern socio-economic requirements. The
features of the modern management model of the "network" are singled out.
Keywords: information, information society, network, networking technologies, social network.
Постановка проблеми. Незважаючи на економічні, політичні та безпекові складнощі,
Україна активно інтегрується в світовий глобальний цифровий простір, розвиваючи й освоюючи
новітні інформаційно-комунікаційні технології, вирішуючи проблеми свободи та цифрові права
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у сфері інформації, формуючи законодавчу базу, що регулює інформаційну цифрову діяльність
тощо. Цей процес не може не супроводжуватися, а іноді і випереджатися, утвердженням
філософського світогляду, у зв’язку з чим доцільно виробити чітке уявлення про характер
взаємозалежності технологічних і світоглядних складових реальності цифрового суспільства, яке
формує "мережева технологія".
Актуальність дослідження обумовлена тим, що існує потреба глибокого дослідження становлення
нового типу суспільства – цифрового, яке розглядається з позиції соціального явища і процесу. На нашу
думку, варто здійснити теоретико-філософський аналіз мережевих технологій у сучасних умовах
цифрового розвитку, проаналізувати філософське осмислення поняття "мережеве суспільство", його
особливостей, причин та умов розповсюдження в світі, зокрема в сфері цифрової трансформації. Якісно
побудована мережа електронного урядування позитивно впливає на ефективність та результативність
загального ходу змін та трансформаційні перетворення в українському суспільстві. У праці автором
використані філософські та загальнонаукові методи дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблемних питань виникнення та
розвитку "мережевої технології" присвячені праці зарубіжних науковців, зокрема: В. Аршинов1,
Ю. Данилов2, В. Тарасенко3, В. Бугорський4, П. Бурдьє5, Е. Гідденс6, В. Декомб7, Ж. Делез8,
М. Ельчанинов9, В. Емелин10, М. Кастельс11, Д. Норт12, Ф. Уебстер13 та інші.
Варто зазначити, що сфера емпіричних досліджень мережевої технології, у тому числі і
"мережевого суспільства", значно переважає над теоретичними дослідженнями, а часом і зовсім
не підкріплена теорією та обґрунтуванням практично досліджуваних питань. Зарубіжні науковці
досліджують "мережеве суспільство" не одне десятиліття, а українські – порівняно нещодавно.
Зважаючи на цю проблематику, питання теоретико-філософський аналізу мережевих
технологій у сучасних умовах суспільного розвитку держави залишаються недостатньо
розробленими та висвітленими.
Метою статті є здійснити теоретико-філософський аналіз мережевих технологій у сучасних
умовах суспільного розвитку, продемонструвати філософське осмислення поняття "мережеве
суспільство", його особливостей, причин та умов розповсюдження в світі, зокрема в сфері
електронного урядування, розкрити зміст філософських концепцій мережевих технологій,
цифровізації та цифрової трансформації тощо.
Основні результати дослідження. Проблема мережевих технологій та мережевого суспільства
застала соціальну науку зненацька, незважаючи на те, що соціальні мережі існували завжди.
Найбільш досліджувані роботи з даної тематики належать науковцю М. Кастельсу14. Науковець
вперше розробив теоретичні узагальнення щодо природу мережевих технологій та суспільства і ввів
наступні фундаментальні поняття: "потоків", "інформаційного суспільства" і т. д. М. Кастельс у своїх
дослідженнях відштовхується від реєстрації змін, що відбуваються, та описує їх кількісні
характеристики.
Роздуми про мережеве суспільство вчений вбудовує в більш широкий контекст технологічної
революції та теорії інформаційного суспільства. М. Кастельс констатує факт трансформації
Аршинов, В. И., Данилов, Ю. А., Тарасенко, В. В. (1997). Методология сетевого мышления. Феномен сетевой
самоорганизации. Онтология и эпистемология синергетики. Москва: ИФ РАН, 18.
2
Там само.
3
Там само.
4
Бугорский, В. Н. (2007). Сетевая экономика. Москва: Финансы и статистика, 156.
5
Бурдье, П. (2005). Поле литературы. В: Социальное пространство: поля и практики. Сборник статей. СПб:
Алетейя, 365-472.
6
Гидденс, Э. (2005). Устроение общества: Очерк теории структурации. Москва: Академический проект, 58.
7
Декомб, В. (2000). Современная французская философия. СПб: Весь Мир, 131.
8
Делез, Ж., Гваттари, Ф. (1996). Философия эпохи постмодерна. Минск, 6-31.
9
Ельчанинов, М. С. (2005). Социальная синергетика и катастрофы России в эпоху модерна. Москва: КомКнига.
10
Емелин, В. (2020). Ризома и Интернет. Емелин Вадим <http://emeline.narod.ru/rhizome.htm>. (2020, листопад, 15).
11
Кастельс, М. (2004). Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе.
Екатеринбург: У-Фактория, 155.
12
Норт, Д. (1997). Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. Москва: Начала.
13
Уэбстер, Ф. (1999). Теории информационного общества. Москва; Уэбстер, Ф. (2004). Теории информационного
общества. Москва, 306.
14
Кастельс, М. (2000). Информационная эпоха: экономика, общество и культура. Москва: ГУ ВШЭ.
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соціальності в сучасному суспільстві. Соціолог погоджується з визначенням Б. Велмана щодо включає
поняття мережі: "Спільноти – це мережі міжособистісних зв’язків, що забезпечують соціальну
взаємодію, підтримку, інформацію, почуття приналежності до групи та соціальну ідентичність"1. Якщо
раніше основу всякого людського співтовариства становила прив’язаність людини до місця
проживання та роботи, то на даний час актуальним є ослаблення цієї прихильності і перехід до більш
слабким екстериторіальним соціальних зв’язків. Люди втрачають зв’язок з локальними спільнотами
не тільки в силу нових комунікаційних можливостей, але і в силу того, що вони реалізують особисті
потреби, спираючись на ці нові можливості. Цей принцип побудови спільнот М. Кастельс називає
мережевим індивідуалізмом, персоналізованим співтовариством. На думку науковця, формується нове
середовище життєтворчості, в якій змінюється зміст простору та часу.
Поняття «мережа» широко застосовується в природничих і точних науках. В останнє
десятиліття воно стало відображенням нової парадигми в політичній науці, що покликана відобразити
складну структуру політичних відносин. На сучасному етапі ця проблематика є одним
із магістральних дослідних напрямів, оскільки пропонує як нові способи дослідження політичного
простору, так і нові, більш ефективні технології розроблення та реалізації державної політики
в умовах зміни ролі держави, ускладнення та ресурсного посилення позицій державних діячів.
У літературі сформувалося в цілому позитивне ставлення до мережевої концепції.
Представники різних шкіл мережевого аналізу, виходячи із специфіки досліджень, що проводяться,
звертають увагу на низку його суттєвих переваг. Наприклад, для американських дослідників важливо,
що мережевий аналіз дозволяє досліджувати політичний процес у принципово новому контексті,
пояснюючи, яким чином групи інтересів, політичні партії, бюрократія, політичні лідери впливають
на процес проектування державної політики шляхом формування різних видів мережевих структур2.
Німецькі дослідники переконані, що мережева теорія справить суттєвий вплив на розвиток
соціальної теорії, оскільки вона пояснює не лише інституціональну організацію політики, а й складні
неформальні відносини між учасниками політичного процесу3.
Представники британської школи, через десять років після написання першої роботи, що стала
класичною, присвяченою політичним мережам, дійшли висновку, що ця теорія має колосальний
пізнавальний потенціал, відображаючи всю складність політико-адміністративного процесу
в постіндустріальних країнах4.
Теоретичні розробки, що пояснюють причини виникнення та широкого поширення мережевих
альянсів у сфері публічної політики та практиці державного управління, розвивалися в декількох
напрямах. Західні вчені Я. Куіман та Р. Майнц вважають, що політичні мережі є відповіддю
на потребу в горизонтальній координації зусиль з вирішення проблем в ускладненому та більш
диференційованому й динамічному суспільстві5.
Представники теорій взаємозалежності Р. Родес і В. Кікерт, а також Е. Клейн та Д. Коппеньян
розглядають політичні мережі як стратегічну реакцію політичних акторів на необхідність обміну
матеріальними й нематеріальними ресурсами всередині фрагментованого адміністративними
реформами державного сектора6.
Дослідники, які досліджують соціологію організації, Д. Марш і Р. Олсен розуміють політичні
мережі як нормативну реакцію на надлишок суспільного та державного в житті індивіда та нестачу
ринкових взаємодій7.
Структуралісти М. Фуко та Н. Роуз трактують політичні мережі як частину прогресивної моделі
ліберального державного управління, що стимулює здійснення «правління на відстані» шляхом
Wellman, С. (2000). Physical place and cyberplace: the rise of networked individualism. International Journal of Urban
and Regional Research, 2000/1.
2
Campbell, J. (1989). Afterword on Policy Communities: A Framework for Comporative Research. Governance, 87.
3
Kenis, P. (1991). Policy Networks and Policy Analysis: Scrutinizing a New Analytical Toolbox. In: Martin, B.,
Mayntz, R. (eds.) (1991). Policy Networks. Empirical Evidense and Theoretical Considerations. – Frankfurt-um-Main:
Westview Press, 67.
4
Rhodes, R.A.W. (1997). Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability.
Buckingham: Open University Press, 35.
5
Kooiman, J. (1993). Modern Governance. New Government – Society Interaktions. London: SAGE Publications Ltd, 26.
6
Rhodes, R.A.W. (1997). Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability.
Buckingham: Open University Press, 22.
7
Marsh, J. G., Olsen, J.P. (1995). Democratic Governance. New York: The Free Press.
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мобілізації плюральності акторів, які здатні до саморегулювання, а також мереж в заданих
інституціональних межах, що забезпечують необхідний рівень лояльності1.
Виходячи з цього, на тлі широкого спектру теорій, по-своєму пояснюючих причини поширення
та популярності мереж в соціально-політичному середовищі, не можна знехтувати політичну
обумовленість цього явища: криза моделі держави всезагального добробуту, а також неоліберальної
моделі.
Якщо державу всезагального добробуту звинувачують в необґрунтовано високих витратах, то
неоліберальні уряди поклали надмірні сподівання на квазіринкові структури в державному секторі.
Політичні мережі дають можливість мобілізувати знання, ресурси та зусилля вільних і відповідальних
громадян, структур громадянського суспільства, місцевої влади, приватних компаній, створюючи
основу для «співуправління» державою, встановлення сутності взаємовідносин між державними та
недержавними інститутами, що відповідають сучасним соціально-економічним вимогам.
Таким чином, мережеве управління становить реалізацію тенденції переходу від ієрархічного
управління до управління шляхом ведення переговорів, узгодження інтересів, формування низки
децентралізованих добровільних об’єднань, поєднуючи (концентруючи) в собі наступні ознаки:
існування декількох центрів прийняття рішень; відсутність чіткої ієрархії між зазначеними
центрами; мережева форма організації взаємодії між суб’єктами залучення до процесу прийняття
рішень; динамізм і нечіткість рамок мереж; учасниками взаємодії є представники експертної
спільноти, організації приватного сектору, некомерційні структури; управлінський процес
ґрунтується на переговорних процедурах, пошуку консенсусу, укладенні угод, співробітництві;
превалювання горизонтальних відносин між суб’єктами неформальних моделей прийняття рішень;
державні інститути не відіграють домінуючої ролі у взаємодії.
Водночас, держава може вирішувати багато проблем, забезпечувати надання широкого кола
послуг за допомогою мереж. Проте з цією діяльністю пов’язані також суттєві виклики реалізації ідей
цієї управлінської парадигми, що вимагає від політиків і державних менеджерів принципово нових
знань, умінь і навичок.
По-перше, формуючи мережі, вони мають бути впевнені в тому, що інтереси суспільства
належно захищені від підміни вузькоклановими інтересами.
По-друге, вони мають розуміти, що управління за допомогою мереж є достатньо складним
процесом, оскільки існує нескінченна кількість ситуацій, в яких щось може піти не так, як було
заплановано2.
Основна перешкода пов’язана з тим, що державні організації, від яких вимагається бути
не лише успішними учасниками мереж, а й нерідко координуючими та керуючими структурами,
створювалися для функціонування в умовах бюрократичної моделі управління, а не мережевої.
Управління мережею, або декількома мережами не є ідентичним управлінню штатними
співробітниками відомства та владному розподілу обов’язків. Виходячи з цього, якість мережевого
управління та можливість реалізації цієї парадигми в практиці державного управління відповідних
країн буде залежати не в останню чергу від системи підготовки державних службовців, готових
не лише підпорядковуватися, а й ініціювати нові взаємодії за межами ієрархії3.
Еволюція моделей державного управління була викликана необхідністю забезпечити високий
рівень адаптивної ефективності складно організованим політичним системам, що перебувають під
тиском комплексу внутрішніх і зовнішніх факторів, неприйняття яких до уваги поставило б під
загрозу збереження владних позицій діючою політичною елітою. Гостра політична конкуренція в
демократичних країнах стала стимулом для пошуку нових методів, технологій та інструментів
державного управління в кризових соціально-політичних і економічних умовах, забезпечивши в
результаті високий рівень відкритості та гнучкості політико-адміністративної діяльності
за одночасного збереження інституціональної стабільності.
Дослідження еволюції моделей державного управління дало можливість зробити висновок про
те, що управлінські можливості держави та ефективність розроблення й реалізації державної політики
в різних галузях підвищується не стільки за рахунок упровадження в практику його діяльності
ринкових механізмів, скільки за рахунок розширення горизонтальних, невладних контактів
із недержавними акторами на основі ресурсних взаємозалежностей, що створюють новий,
1

Foucault, M. (1991). Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf. Government, 29.
Donahue, J. (1989). The Privatization Decision: Public Ends, Private Means. N.Y.: Basic Books.
3
Stark, D. (2009). The Sense of Dissonance: Accounts of Worth in Economic Life. NJ: Princeton University Press.
2
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партнерський формат відносин держави з її контрагентами. Водночас, практика реформ
продемонструвала недосконалість ідеї цілковитої відмови від ієрархічної координації та традиційної
моделі державного управління, оскільки саме бюрократія в певному сенсі є гарантом дотримання
суспільного інтересу та обмежує домінування вузькогрупових інтересів бізнесу, що вступає в
партнерські відносини з державою1.
У сучасних умовах спонтанно та цілеспрямовано мережеві альянси, що формуються,
вбудовуються в традиційну практику державного управління, не відкидаючи ієрархії, вносячи при
цьому необхідну гнучкість, креативність, мобільність у діяльність державних службовців, а також
відкриваючи для них нові перспективи професійного зростання. Сучасне управління державою – це
управління в формі «governance», що розуміють як підтримання координації та узгодженості в діях
різноманітних індивідуальних акторів, державних інститутів, груп інтересів, добровольчих
організацій і наднаціональних структур в умовах постійного ускладнення соціально-політичної
ситуації, що ґрунтується на партнерській моделі прийняття рішень2. На всіх управлінських рівнях
держава змушена ініціювати створення комунікативних майданчиків з метою зближення або
подолання вузькогрупового бачення проблем ключовими акторами різних політичних доменів. Таким
чином, сучасна управлінська модель передбачає:
− подолання доцентрових сил у досить фрагментованому суспільстві, в якому його групи
перебувають у відносинах взаємозалежності;
− відновлення ресурсного дефіциту, що має держава, в процесі розроблення та реалізації
рішень;
− опору на мережеві альянси, що забезпечують представлення та узгодження різних інтересів
у сфері публічної політики;
− створення середовища та умов для взаємодії, що стимулюють учасників мережевих альянсів
демонструвати свою готовність вступати в переговорний процес і спільно віднаходити компромісні
варіанти рішень, а також готовність і відкритість до навчання, сприйняття нового досвіду;
− використання слабкоформалізованих моделей та процедур прийняття рішень.
Парадоксально, але беручи на озброєння принципи й технології мережевого управління,
держава не стільки долає невизначеність, скільки провокує її, адаптуючись таким чином
не до конкретних викликів із ззовні чи із середини, а до ситуації невизначеності в цілому,
віднаходячи в ній нові можливості для розвитку та здійснення інновацій й пошуку проблем.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Сучасний світ побудований як цифрова
мережа. Цим він докорінно відрізняється від індустріальної епохи, в якій царював принцип
ієрархічної піраміди, але тепер вона не актуальна. Мережева організація становиться правлячою в
житті людства і продовжує займати домінуюче становище в світі, адже мережа охопила найголовніші
сфери суспільства: економіку, політику, безпеку, культуру тощо. Люди самі намагаються об’єднатися
в мережі і тим самим полегшити собі on-line життя через Інтернет речі.
Глобалізація пов’язала воєдино всі центри економічної активності у всіх країнах, навіть якщо
більшість видів діяльності, робочих місць і людей все ще залишаються національними
і локальними.
Мережеві технології дозволяють по-новому подивитися на суспільство, більш того, можна
стверджувати, що вони призводить до зміни кута зору в суспільстві. Описані теоретичні підходи
полягають у постановці в центр уваги соціальної комунікації та соціальних контактів. Соціальний
контакт, утворює зміст поняття соціальності, в різних наукових традиціях розуміється по -своєму:
як дія, як матеріальний обмін, як мовне спілкування, як нормативний або інституціональний
зв’язок, інтеракція.
Можна визначити наступні основні особливості мережевих технологій у суспільства:
− мережі є найбільш успішними та конкурентоспроможними проектами в економіці, фінансах,
культурі (вони все частіше заявляють по себе в політиці, витісняючи вимираючі ієрархічні
структури – партії);
− знання та інформація є головними джерелами конкурентоспроможності;
− в мережі головною діючою особою є активна особистість, довкола якої формуються
взаємовідносини;
1
2

Норт, Д. (1997). Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. Москва: Начала.
Puerre, J. (2005). Debating Governance. Oxford: Oxford University Press, 8.
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− не лише мережі об’єднують соціальних суб’єктів, але і ці суб’єкти, включаючись в різні
мережі, здатні сполучати їх;
− ієрархія в мережі децентралізована, де існують декілька лідерів;
− набувають розвитку неформальні відносини, які іноді важливіші за формальні;
− мережеві технології створюють зв’язки, які породжують нелінійності та є мінливими,
існують недовго, тобто, якщо змінюються завдання, то руйнуються вчорашні союзи та виникають
нові.
Мережеві технології дозволяють моментально і майже без зайвих витрат часу, сил та енергії
встановити велику кількість прямих контактів і цим полегшує виявлення партнерів, тому знайти
людей з необхідними якостями в умовах Мережі набагато простіше, ніж при використанні будь-якої
іншої форми взаємодії.
Сучасна філософія активно досліджує мережу та історію становлення мережевий технологій.
Ця проблематика є одним із перспективних дослідницьких напрямів, оскільки пропонує як нові
способи дослідження суспільного простору, так і нові, більш ефективні технології розроблення та
реалізації державної політики в умовах зміни ролі держави, ускладнення та ресурсного посилення
позицій суспільних гравців.
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CREATIVITY AND INTELLECTUAL ACTIVITY
AS A MANIFESTATION OF HUMAN PERSONALITY
AND THEIR TRANSFORMATION INTO THE OBJECT
OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Анна Дмитрук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

ТВОРЧІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЯК ПРОЯВ ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇХ ВТІЛЕННЯ
В ОБ’ЄКТІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Creativity occurs within the process of human activity and is a deviation from the usual patterns
of perception. Not all results of creative and intellectual activity are recognized as objects of
intellectual property rights and are protected by law, but only those which meet the requirements
of the law. Protectability requirements depend on the result type of both creative and intellectual
activity. The object of intellectual property rights is the result of the ratio of two types of activity:
creative and intellectual ones. The "creative activity" and "intellectual activity" concepts are not
identical items, but closely related ones. The results of intellectual activity that are not the result
of creativity or with the minimum creative component, may become the objects of intellectual
property rights.
Keywords: creativity, creative activity, sources of creativity, intellectual activity, object of
intellectual property law.
Постановка проблеми. Творчість та інтелектуальна діяльність – це поняття, які охоплюють усі
сфери життя людини. У ХХІ столітті чітко прослідковується зростання попиту на інтелектуальне
«виробництво». На сьогоднішній момент у зв’язку з розвитком інформаційних відносин розвивається
сфера інтелектуальної власності. Важливо визначити сутність творчості, інтелектуальної діяльності,
їх співвідношення та умови втілення в об’єкт права інтелектуальної власності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням понять творчості, інтелектуальної
діяльності у різних концепціях займалися науковці: Р. Стернбург, Е. Боно, М. Бердяев,
В. Енгельмейєр, Дж. Гілфорд, Г. Альтов, Д. Богоявленська, Р. Танненбаум, С. Єфіменко,
В. Базидевич, В.В. Ільїна та інші.
Метою статті є соціально-правовий аналіз доктрини та положень законодавства щодо суті та
співвідношення понять творчості, інтелектуальної діяльності та об’єкта права інтелектуальної
власності.
Виклад основних положень. Творчість є дуже широким поняттям. Творчість притаманна
людині та поширюється майже на всі сфери її життя. Для того, щоб краще пізнати суть поняття
творчості вважаємо за необхідне звернутись до здобутків не лише юридичної науки, але і таких наук,
як філософія, психологія, соціологія. Поєднання окремих наук та різних сфер діяльності людини є
способом поглянути з різних боків на знайомі явища, беручи до уваги наукові знання в різних сферах,
поєднуючи досвід та відкриваючі нові грані явищ, що досліджуються.
З позиції філософії (М. Бердяев, С. Грузенберг, Б.Лезін, В. Енгельмейєр, Т. Райнов, Л. Ферсман
та інші) творчість це – поєднання людської діяльності, активності, пізнання, психіки тощо,
спрямованих на створення людиною духовних і матеріальних цінностей. Суттєвою ознакою
творчості, як наголошують вчені-філософи, є її синтезуючий, цілеспрямований, свідомопрогностичний характер. Там, де має місце синтез, є творчість. Будь-який продукт творчості є
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наслідком синтезу форм діяльності. Звичайно, творчий синтез у кожному конкретному випадку має
свою особливість, і її важливо враховувати. На характер діяльності, її спрямованість і природу мають
вплив різні формоутворюючі фактори, які знаходяться поза безпосередньо творчою діяльністю
(моральні і естетичні ідеали, ціннісні установки й орієнтири).
Природа людини є дуже сприйнятлива, тому культура та середовище можуть з легкістю
пригнічувати або навіть вбивати притаманний людині генетичний потенціал, але вони не в змозі
породити або посилити його. Тому приналежність до людського роду фактично дає право людині
актуалізувати всі можливі людські потенціали. І в цьому допомогти людині покликані сім’я,
суспільство та культура. Їх завданням є делікатний пошук та розкриття характеру, конституції,
прихованих нахилив кожного індивідуума, щоб індивідуум міг розвиватися в притаманній саме йому
манері, неповторній та індивідуальній1. Через творчість людина має можливість реалізувати свій
індивідуальний, творчий потенціал. Розкриваючи себе у творчості людина одночасно пізнає себе та
розвивається.
У психології творчості творчість визначається як діяльність у результаті якої створюються
нові матеріальні та духовні цінності. За своєю сутністю творчість є культурно-історичним явищем та
складається з особистісного та процесуального психологічних аспектів. Продукт творчості
відрізняється унікальністю, новизною, оригінальністю. Для створення такого продукту особистість
має бути наділена відповідними здібностями, знаннями, уміннями та мотивами2.
Творчість особистості – це діяльність, яка породжує нове, раніше не відоме, ґрунтуючись
на осмисленні вже існуючого досвіду та формуванні нових комбінацій продуктів пізнання3.
Американський психолог Джон Пол Гілфорд у своїй мультимедійній моделі структури
інтелекту виділяв конвергентне та дивергентне продуктивне мислення. Конвергентне мислення
зосереджене на досягненні однієї єдино правильної відповіді. Дивергентне мислення він окреслював
як метод спроб та вважав, що таке мислення детермінує творчість4.
Творчість ще характеризують як побічний ефект, який виникає у процесі діяльності суб’єкта, і
саме з фіксації суб’єктом своїх інтенцій починається творчість5.
Е. Боно вважав, що творчість – це відхилення від звичних шаблонів сприйняття. Він переконував,
що творчості можливо і необхідно навчатись, оскільки це спосіб робити свою роботу краще та здатність
більш повно використовувати доступну інформацію і накопичений досвід, замкнений у старих
структурах, шаблонах, концепціях і способах сприйняття. Е. Боно охарактеризував наступні джерела
творчості: незнання (свіже сприйняття, неупередженість), досвід (менший ризик, але дійсно нові ідеї
йому не досяжні), мотивація (допитливість, пошук нових можливостей), здатність побачити цінність
в ідеї, яка нещодавно зародилася, випадковість або помилка6.
Предметом вивчення соціології є суспільство, а саме взаємодія зв’язків, відносини між людьми
та їх результати та наслідки7. Творчість як невід’ємна частина життя суспільства є джерелом
культурних цінностей суспільства. Від творчої активності залежить культурне, політичне та
громадське життя суспільства. Особливістю творчості в сучасному суспільстві є те, що завдячуючи
радіо-, телекомунікаціям і комп’ютерним мережам, вона стає потужним фактором впливу
на свідомість та культуру мас. Творчість постійно видозмінюється, тлумачить світосприйняття тих чи
інших груп людей, впливаючи на громадську позицію. Нерідко яскраві культурні відкриття чи віяння
викликають у суспільстві бурхливі непорозуміння, революційні заворушення, розкол суспільства
на ворогуючі табори прихильників та ярих критиків. Новий тип духовного виробництва і засвоєння
культурних цінностей хоча і формується на основі старого ідейного багажу, але не виростає з нього,
а будується заново разом зі становленням нових суспільних відносин, яке зумовлює творчість, як
рушійна сила мистецтва, науки та суспільного життя в цілому.
Маслоу, А. (1999). Мотивация и личность. Санкт-Петербург: Центр гуманитарных технологий, 11-12.
<https://gtmarket.ru/laboratory/basis/4180> (2020, вересень, 01).
2
Неймера, Ю. Л. (ред.) (2003). Психологический словарь. Ростов на Дону: Феникс.
3
Давыдова, В. В., Запорожец, А. В., Ломова, Б. Ф и др. (1983). Психологический словарь. Москва: Педагогика.
4
Гилфорд, Дж. (1965). Три стороны интеллекта. Москва: Прогресс, 434-437.
5
Моляко, В. О., Музики, О. Л. (2006). Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати
досліджень. Житомир: Рута.
6
Боно, Э. (2005). Серьезное творческое мышление. Москва: Попурри. <https://psy.wikireading.ru/35056>
(2020, жовтень, 29).
7
Пилипенко, В. Є., Попова, І. М., Танчер, В. В. та ін. (2004). Спеціальні та галузеві соціології. Київ: Каравела.
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Письменник та винахідник Генріх Альтов також розглядав поняття творчості і зазначав, що всі
творчі якості включають до себе фантазію, і одним з небагатьох масових методів, які допомагають
розвитку фантазії, називав читання науково-фантастичної літератури. Така література навіть може
слугувати одним із основних джерел ідей для виникаючої галузі знань. Науково-фантастична
література допомагає подолати психологічні бар’єри на шляху до неймовірних ідей, без яких не може
розвиватися наука. Генріх Альтов вважає, що багатство фантазії у значній мірі визначається кількістю
накопичених комбінацій. Він пропонує для розвитку уяви тренуватись у складанні та використанні
фантограмм. Фантограмма – це таблиця, в якій зазначаються основні характеристики об’єкта та
головні прийоми їхніх змін1.
Творчість є творіння людини. Корінь творчості – у мотивах людини. Творчість створюється,
підтримується та оновлюється людьми. Суть її залежить не тільки від природи реальності, а і від
природи людини, яка її створює. Вподобання творця окреслюють його характер та особистість. І
кожен творець доповнює загальну творчу діяльність та культуру, є цінним та необхідним для інших.
Саме завдяки різноманітності вподобань та вираження їх у творчості відбувається розвиток культури
та науки у світі.
Стаття 418 Цивільного кодексу (ЦК) України характеризує поняття права інтелектуальної
власності як право на об’єкт інтелектуальної власності – результат інтелектуальної або творчої
діяльності чи інший об’єкт інтелектуальної власності. Отже, об’єкт права інтелектуальної власності є
результатом двох видів діяльності: творчої та інтелектуальної. Тому вважаємо за необхідне також
розглянути, що саме є «інтелект» та «інтелектуальна діяльність» та охарактеризувати співвідношення
понять «творча діяльність», «інтелектуальна діяльність» та «об’єкт права інтелектуальної власності».
Отримуючи нові знання та розвиваючи критичне мислення, людина підвищує рівень
усвідомленості та активізує інтелект. Інтелектом (з лат. Іntellectus – «розум, розуміти, пізнавати») є
окрема єдина когнітивна система, здатність живих істот здійснювати соціально-орієнтовану
діяльність, що дозволяє активно досягати поставленої мети, виражається у пристосуванні
до середовища та його творчих змін. Інтелект забезпечує організму прогресуючий життєвий стимул,
протиставляється інстинктам і шаблонам2.
Поняття інтелекту досить активно вивчалось як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками,
серед яких: Р. Амтхауер, Ф. Гальтона, Ч. Спірмен, Л. Термен, В. Штерн, Ед. Клапаред, Г.Ю. Айзенк,
Р.Б. Кеттел, Дж. Гілфорд, С.Л. Рубінштейн, В.М. Русалов, О.Д. Тихомиров, В.Л. Поплужний,
Я.І. Поторій, М.О. Холодна, В.Ю. Крамаренко, Ф.М. Юсупов, В.М. Блейхер, М.К. Акімова,
М.А. Курганський, Д.Б. Богоявленська, А.М. Воронін, О.В. Губенко та інші.
Вчені характеризують інтелект передусім як загальну здібність, систему психічних механізмів,
як інформаційну, адаптивну та регулятивну діяльність, що полягає у здатності ефективно
розв’язувати задачі, використовувати набутий досвід для вирішення проблем, адаптуватись
у суспільстві, навчатися3.
Інтелектуальна обдарованість – одна з необхідних умов творчої активності суб’єкта. Але лише
інтелектуальної обдарованості все ж замало для активації творчості у особистості. Творча діяльність
обумовлена особистісними рисами, мотивацією, волею та цінностями. Дослідники А. Маслоу,
Д. Богоявленська, Р. Танненбаум, А. Олох вважали, що людина з такими психологічними
властивостями буде демонструвати схильність до творчості (творчі здібності) навіть в тому випадку,
коли її здібності слабо розвинені4.
Поняття «інтелект» включає в себе також поняття «інтелектуальна свобода», яке у свою чергу
складається із таких природних прав особи, як: право на свободу думки, право на свободу слова,
право шукати, отримувати, зберігати та розповсюджувати без обмежень інформацію, в якій можуть
міститися різні точки зору. Інтелектуальна свобода є основою демократії, тому в 1948 році у Загальній
Альтов, Г. (1975). Вектор фантазии. Москва: Молодая гвардия.
<https://royallib.com/read/altov_genrih/vektor_fantazii.html#0> (2020, жовтень, 29).
2
Шинкарук, В. І. (ред.) (2002). Філософський словник. Київ: Абрис.
3
Єфіменко, С. (2013). Визначення поняття інтелекту у різних концепціях психолого-педагогічних досліджень.
Кропивницький: Електронний журнал. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 121 (ІІ), 91-96.
<http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=
UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nz_p_2013_121(2)__24.pdf>
(2020, жовтень, 29).
4
Палій, А. А. (2010). Диференціальна психологія. Київ: Академвидав, серія Альма-матер.
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декларації з прав людини від 10.12.1948 року в статті 19 було закріплено, що кожна людина має право
на свободу переконань і на вільне висловлювання, яке включає в себе свободу безперешкодно
дотримуватися своїх переконань, а також свободу шукати, отримувати і поширювати інформацію та
ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів1.
Інтелектуальною діяльністю є реалізація людиною своїх здібностей до логічного,
раціонального мислення та пізнання різних об’єктів та явищ за допомогою логічних та раціональних
умовиводів. Результат інтелектуальної діяльності продукується свідомістю людини шляхом логічної
побудови думки і відображає новизну думки.
Розглядаючи співвідношення творчої та інтелектуальної діяльності, варто зазначити наступне.
Творча діяльність здатна породжувати якісно нові матеріальні та духовні цінності суспільного
значення. Здатність до творчості є головною властивістю людини, а бути творцем є головне
покликання людини. Людина може читати книжки, насолоджуватися прекрасним, запам’ятовувати
масу інформації з багатьох галузей знань, вести активну інтелектуальну діяльність, і при цьому
не змінити світ навіть на крихту. Разом з тим вона залишається виконавцем, ерудитом, споживачем
(енергії або інформації), але не творцем. Освіченість і творчість не мають прямого зв’язку. Навіть
малоосвічена людина з дуже мізерними поняттями про загальну культуру може бути творчою.
Характерним для творчої діяльності є саме наявність певного задуму щось змінити у тій чи іншій
галузі або методі, створити, написати чи сконструювати щось нове2.
Не будь-яка інтелектуальна діяльність є творчою працею, водночас будь-який творчий
результат – продукт інтелектуальної діяльності. Інтелектуальна діяльність є сутнісною основою
створення інтелектуального продукту. У процесі інтелектуальної діяльності відтворюється
персоніфікований інтелектуальний капітал та інтелектуальний розвиток особистості. Ці два аспекти
виступають найважливішими мотиваційними факторами трудової діяльності3.
Отже, поняття «творча діяльність» та «інтелектуальна діяльність» не є тотожними поняттями,
але ці два поняття тісно пов’язані між собою. Однак інтелектуальна діяльність є ширшим поняттям,
оскільки не будь-яка інтелектуальна діяльність є творчою працею. Здатність творчої діяльності
породжувати якісно нові матеріальні та духовні цінності, а також здатність інтелектуальної діяльності
продукувати у свідомості людини логічну побудову думки, відображаючи її новизну, втілюються
у результаті інтелектуальної, творчої діяльності. І якщо такий результат відповідає й іншим
встановленим законодавством умовам охороноздатності, то він є об’єктом права інтелектуальної
власності.
Законодавство України не дає визначення терміну «творчість». Але у прикінцевих положення
Закону України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VІ, зі змінами та доповненнями
від 05.02.2020 р. № 2778-ІV, надано визначення творчої діяльності як індивідуальної чи колективної
творчості, результатом якої є створення або інтерпретація творів, що мають культурну цінність4.
Варто зазначити, що таке визначення творчої діяльності стосується скоріше діяльності у сфері
авторського права.
У законодавстві України також не має визначення терміну «твір». П. 1 стаття 433 ЦК України
визначає загальний перелік об’єктів авторського права5. У статті 1 Загальних положень Закону
України «Про авторське право та суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792 – ХІІ, зі змінами та
доповненнями від 04.11.2018 р. № 2581 – VІІІ6, окремо визначені поняття деяких творів відповідно
до галузі їх походження.
Отже, творчою діяльністю у сфері авторського права можна назвати індивідуальну чи
колективну творчість, результатом якої є створення або інтерпретація творів, що мають культурну
цінність, загальний перелік яких наведено у пункті 1 статті 433 ЦК України.
Загальна декларація прав людини, 1948 (Генеральна Асамблея ООН). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text> (2020, листопад, 03).
2
Мацко, Л. А., Прищак, М. Д. (2009). Основи психології та педагогіки. Вінниця: ВНТУ, 20.
3
Базидевич, В. Д., Ільїна, В. В. (2008). Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку. Київ:
Знання.
4
Закон про культуру, 2010 (Верховна Ради України). Офіційний вісник України, 24, 168.
5
Цивільний кодекс, 2003, ст. 433, гл. 36 (Верховної Ради України). Офіційний сайт Верховної Ради України
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (2020, листопад, 03).
6
Закон про авторське право та суміжні права, 1993, ст. 1 (Верховна Рада України). Офіційний вісник
України, 13, 64.
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У пункті 3 статті 433 ЦК України встановлено, що авторське право не поширюється на ідеї,
процеси, методи діяльності та математичні концепції. У статті 434 ЦК України визначено твори, які
не є об’єктами авторського права. Такими творами є: акти органів державної влади та органів
місцевого самоврядування та їх офіційні переклади; затверджені органами державної влади державні
символи України, грошові знаки, емблеми; новини або факти, що мають характер пресової
інформації1. У статті 10 Закону України «Про авторське право та суміжні права» до творів, які не є
об’єктами авторського права віднесені також: твори народної творчості (фольклор) та розклади руху
транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних,
що не відповідають критеріям оригінальності та на які поширюється право sui-generis (своєрідне
право, право особливого роду). Але в частині другій тієї ж статті зазначено, що проєкти офіційних
символів і знаків, до їх офіційного затвердження розглядаються як твори і охороняються відповідно
закону2. Законом також встановлені обмеження правової охорони і щодо інших результатів творчої
та інтелектуальної діяльності.
Отже, не всі результати творчої та інтелектуальної діяльності визнаються об’єктами права
інтелектуальної власності та охоронятися законом. Держава захищає тільки ті результати творчості
та інтелектуальної діяльності, які відповідають встановленим законом вимогам. Результати творчості
та інтелектуальної діяльності, які відповідають вимогам законодавства, є об’єктами права
інтелектуальної власності. Вимоги, яким результати творчості та інтелектуальної діяльності повинні
відповідати, щоб стати об’єктами права інтелектуальної власності, залежать від виду результату
творчості та інтелектуальної діяльності. Ст. 420 ЦК України встановлює перелік об’єктів права
інтелектуальної власності3.
Творчість є досить складною категорією, і правова охорона об’єктів права інтелектуальної
власності залежить від багатьох факторів. У кожного виду об’єктів є свої особливості щодо набуття
правової охорони. Новизна та оригінальність як критерії творчості є основними і досить
узагальненими ознаками для визначення об’єктів права інтелектуальної власності. Також важливим
критерієм у правовому визначенні творчості є аксіологічний аспект, оскільки талановито продумані
та здійсненні злочини, а також ідеї та винаходи, які шкодять здоров’ю людини та призводять до смерті
людини, ми не можемо відносити до творчої діяльності4.
Законодавство України не дає визначення об’єкту права інтелектуальної власності, а лише
надає перелік таких об’єктів. Перелік об’єктів права інтелектуальної власності наведений у статті 420
ЦК України, і цей перелік не є вичерпним. Частина 1 статті 418 ЦК України при розкритті змісту
поняття права інтелектуальної власності характеризує його як право особи на результат
інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений
законодавством. Тобто законодавством визначено два типи об’єктів права інтелектуальної власності:
об’єкти права інтелектуальної власності, які є результатом інтелектуальної творчої діяльності, і
об’єкти права інтелектуальної власності, які визначено законодавством. Такими об’єктами права
інтелектуальної власності є комерційні найменування, торговельні марки, географічні зазначення.
Але в такому випадку варто визначити, результатом якої саме діяльності є такі об’єкти права
інтелектуальної власності.
Є випадки, коли об’єкт права інтелектуальної діяльності не має характеристики творчості.
Наприклад, особа з прізвищем Іванов захоче створити торговельну марку з аналогічною назвою, тобто
ТМ «Іванов». В такому випадку, можна сказати, що творча складова відсутня, але така торговельна
марка буде охоронятися як об’єкт інтелектуальної власності. За таким же принципом охороняються
комерційні найменування та географічні зазначення. Отже, творча складова не є обов’язковою, або вона
може бути зовсім відсутньою в деяких видах об’єктів права інтелектуальної власності.
На підставі проведеного дослідження категорії «творчість» та «інтелектуальна діяльність»,
форм прояву людської особистості, окреслення їх ознак та визначення співвідношення між ними
вважаємо за необхідне сформулювати наступні положення.
Цивільний кодекс, 2003, ст. 433, 434, гл. 36 (Верховної Ради України). Офіційний сайт Верховної Ради України
< https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (2020, листопад, 03).
2
Закон про авторське право та суміжні права 1993, ст. 10 (Верховна Рада України). Офіційний вісник
України, 13, 64.
3
Цивільний кодекс, 2003, ст. 418, гл. 35 (Верховної Ради України). Офіційний сайт Верховної Ради України
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (2020, листопад, 03).
4
Мацко, Л. А., Прищак, М. Д. (2009). Основи психології та педагогіки. Вінниця: ВНТУ, 84.
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Творчість виникає у процесі діяльності людини та є відхиленням від звичних шаблонів
сприйняття. Творчість безпосередньо залежить від фантазії, а фантазія у значній мірі, визначається
кількістю та комбінацією накопичених знань, умінь та навичок людини. Метод спроб та помилок
детермінує творчість. Джерелами творчості є: незнання, досвід, мотивація, здатність побачити
цінність у новій ідеї, випадковість, помилка, фантазія, складання фантограм, розширення
психологічних меж та пізнання нового, цінності, особистісні якості. Сама творчість також є джерелом
натхнення для створення іншої творчості.
Не всі результати творчої та інтелектуальної діяльності визнаються об’єктами права
інтелектуальної власності та охоронятися законом. Держава захищає тільки ті результати творчості
та інтелектуальної діяльності, які відповідають встановленим законом вимогам. Результати творчості
та інтелектуальної діяльності, які відповідають вимогам законодавства, є об’єктами права
інтелектуальної власності. Вимоги, яким результати творчості та інтелектуальної діяльності повинні
відповідати, щоб стати об’єктами права інтелектуальної власності, залежать від виду результату
творчої та інтелектуальної діяльності.
Об’єкт права інтелектуальної власності є результатом співвідношення двох видів діяльності:
творчої та інтелектуальної. Співвідношення цих компонентів не однакове і варіюється індивідуально
в кожному об’єкті права інтелектуальної власності. Поняття «творча діяльність» та «інтелектуальна
діяльність» не є тотожними поняттями, але ці два поняття тісно пов’язані між собою. Інтелектуальна
діяльність є більш ширшим поняттям, оскільки не будь-яка інтелектуальна діяльність є творчою.
Здатність творчої діяльності породжувати якісно нові матеріальні та духовні цінності, а також
здатність інтелектуальної діяльності продукувати у свідомості людини логічну побудову думки,
відображаючи її новизну, втілюються у результаті інтелектуальної, творчої діяльності. І якщо такий
результат відповідає й іншим встановленим законодавством умовам охороноздатності, то він є
об’єктом права інтелектуальної власності.
Законодавством визначено два типи об’єктів права інтелектуальної власності: об’єкти права
інтелектуальної власності, які є результатом інтелектуальної, творчої діяльності та об’єкти права
інтелектуальної власності, які є результатом інтелектуальної діяльності, але не є результатами
творчості. Тобто, як правило, об’єктами права інтелектуальної власності є результати
інтелектуальної, творчої діяльності, але об’єктами права інтелектуальної власності можуть бути і такі
результати інтелектуальної діяльності, які не є результатом творчості, або творча складова в них є
мінімальною.
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STATUS OF A LEGAL ENTITY
OF PUBLIC LAW IN THE FIELD
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
Вячеслав Моргун
Національна академія внутрішніх справ, Україна

СТАТУС ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ПУБЛІЧНОГО ПРАВА В СФЕРІ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
In this article, the author substantiates the need to revise the approach to the concept of legal
entity of public law in the field of local self-government. With the adoption of the Civil Code of
Ukraine, two new categories were introduced into civil circulation – “legal entity of public law”
and “legal entity of private law.” Legal entities of public law in Ukraine are state and municipal
formations, state bodies and institutions, local self-government bodies, etc. Many of them, such
as local self-government bodies, were already recognized as legal entities by laws and regulations
before the adoption of the Civil Code of Ukraine. These regulations only state that local selfgovernment bodies are legal entities, the special nature of such entitites is not only unexplained,
but also not mentioned. Unlike legal entities of private law, legal entities of public law function
only to ensure their main goal – the common good of inhabitants of the territorial community. For
this purpose they use different forms and methods, primarily based on public law. This
distinguishes legal entities of public law from legal entities of private law, the purpose of which is
making profit.
The author suggests to separate the concepts of legal entity of private law and legal entity of public
law, by introducing the latter into the constitutional, administrative, municipal, economic
legislation of Ukraine.
Keywords: legal entity of public law, local authorities, local self-government, local selfgovernment reform, local policy, civil capacity, municipal authorities.
Постановка проблеми. Питання про значення статусу юридичної особи в сфері місцевого
самоврядування, участі органів місцевого самоврядування в цивільному обороті і виконанні своїх
публічних функцій є одними з найбільш неоднозначних. Існують різні теорії і точки зору з цього
приводу. Запровадження в Цивільний кодекс України поняття «юридична особа публічного права»
призвело до значних проблем. Однак наскільки необхідне застосування такої юридичної конструкції
в нашому законодавстві і доцільність її поширення на органи місцевого самоврядування? На ці
питання належить відповісти в рамках цієї статті.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика юридичних осіб, безумовно, не є
новою у сучасній правовій науці як вітчизняній, так і зарубіжній. Водночас, переважно вчені звертають
увагу на юридичних осіб приватного права, а інші юридичні особи залишають поза межами активних
наукових дискусій і досліджень. Слід згадати, що певний прогрес у даному напрямі пов’язується
з науковими здобутками таких учених як Л.В. Винар, Н.В. Камінська, В.М. Кампо, В.М. Коссак,
І.М. Кучеренко, О.Н. Євтушенко, М.В. Костицький, Н.К. Шаптала, Ю.М. Юркевич та ін.
Виклад основного матеріалу. Поява в доктрині, а потім і в практиці поняття юридичної
особи – безсумнівна заслуга цивілістичної науки. Так, це поняття є цивілістичним:
– за походженням, оскільки природа даного поняття обумовлена основоположними засадами
цивільного права,
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– за змістом, з огляду на те, що обов’язкові ознаки юридичної особи зафіксовані в цивільному
праві.
Разом з тим, з часом це поняття виявилося зручною юридичною формою і для публічних
інститутів – територіальних публічних колективів (територіальних громад) і для органів місцевого
самоврядування.
Сучасна доктрина під поняттям юридична особа публічного права розуміє: публічно-правові
утворення, їх органи, установи, а також некомерційні організації, метою яких не є отримання
прибутку. Вивчати ці юридичні особи тільки з позицій цивілістики вже не можна.
У сучасному українському законодавстві відсутнє визначення поняття «орган юридичної
особи», проте в ст. 80 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) відзначається, що юридичною
особою є організація, яка створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична
особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може буті позивачем та відповідачем
у суді1. А відповідно до ст. 92 ЦКУ юридична особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює
їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Таким чином,
відповідно до ЦКУ органи місцевого самоврядування можуть бути лише складовою частиною
юридичної особи, виступати від імені юридичної особи та діяти відповідно до статуту територіальної
громади.
На думку В.Є. Чиркіна, поняття юридичної особи «не повинно створюватися тільки на базі
цивілістичних підходів». Він належить до числа прихильників підходу до юридичної особи як
міжгалузевої правової конструкції: «Визначення повинно включати дані різних галузей права. Таке
поняття буде характеризуватися дуже високим рівнем абстракції, оскільки буде включати тільки
найзагальніші риси різних видів юридичних осіб (приватного і публічного права та їх різновидів)» 2.
Сучасна доктрина при вивченні органу юридичної особи виділяє ряд характерних ознак:
1) статус органу означає наділення особи певними управлінськими повноваженнями всередині
організації, а також повноваженнями на вчинення юридично значущих дій у зовнішніх відносинах3;
2) в цивільних правовідносинах від імені юридичної особи може виступати тільки орган
юридичної особи, але не його член;
3) орган юридичної особи може складатися з власних членів;
4) як правило, вищий воля утворюючий орган юридичної особи, що створюється на основі
членства, складається із сукупності всіх його членів, при цьому ті не мають обов’язку брати
безпосередню участь в управлінні справами такої організації. Вони мають право бути присутніми
особисто або направляти свого представника для участі в засіданні подібного органу і голосувати
з питань порядку денного засідання4;
5) спосіб утворення одноосібного виконавчого органу юридичної особи та його компетенція
залежать від організаційно-правової форми юридичної особи та визначаються цивільним
законодавством5 та ін.
Відповідно до Конституції України ст. 143, первинним суб’єктом місцевого самоврядування є
територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого
самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності6.
Юридична особа публічного права не є організаційно-правовою формою юридичної особи в
сенсі гл. 2 ЦКУ. Вона є спеціальним способом створеним суб’єктом права, унікальним за своїм
правовим (приватноправовим і публічно правовим) статусом. Оцінка необхідності їх створення,
функціонування, прав та обов’язків виходить за рамки цивільного права. Публічний статус повинен
визначатися нормами публічного, а не цивільного права. Тому, з нашої точки зору, цілком логічно
Цивільний кодекс України, 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (2020, жовтень, 21).
2
Чиркин, В. Е. (2007). Юридическое лицо публичного права. Москва: Издательство НОРМА, 45.
3
Бушева, С.Г. (2005). Орган юридического лица: правовой статус и соотношение со смежными институтами.
Законодательство, 3, 31-41.
4
Сумской, Д.А. (2007). Соотношение понятия «орган юридического лица» со смежными правовыми понятиями.
Право и политика, 2, 20-30.
5
Пашин, В.М. (2006). Правовой статус единоличного исполнительного органа хозяйственного общества:
мнимый конфликт гражданского и трудового права. Законодательство, 5, 33-34.
6
Конституція України, 1996 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed 20200101#Text> (2020, жовтень, 21).
1

163

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)

прийняти закон про юридичні особи публічного права, одним з первинних суб’єктів якого є
територіальні громади, які реалізують свої права та обов’язки через утворені ними органи, як
структурні підрозділи (органи місцевого самоврядування).
Також потрібно відзначити, що стаття 83 ЦКУ, яка визначає організаційно-правові форми
юридичних осіб, не містить такої форми, як орган місцевого самоврядування.
Підсумовуючи вищевикладене, необхідно зазначити, що Закон України "Про місцеве
самоврядування в Україні" створив багато суперечок в питанні створення та наділення органів
місцевого самоврядування статусом юридичної особи. Дане положення представляється
невиправданим, оскільки прямо суперечить нормам цивільного законодавства, з якого випливає, що
право вибору тієї чи іншої організаційно-правової форми юридичної особи належить тільки членам
територіальної громади, які є власником комунального майна, а воно, своєю чергою, закріплюється
за установою.
Видається, що наділення органів місцевого самоврядування статусом юридичної особи:
1.призвело до порушення самостійності місцевого самоврядування в частині реалізації своїх
повноважень у якості власника або засновника,
2.призвело до розпорошення владних повноважень місцевого самоврядування між різними
органами – юридичними особами,
3.призвело до розпорошення власності територіальної громади (матеріальні та фінансові
ресурси) між різними комунальними підприємствами, які фактично є приватними особами, оскільки
метою їх статутної діяльності є отримання прибутку, а не вирішення питань місцевого значення,
4.призвело до втрати членами територіальної громади контролю над створенням та
функціонуванням вертикалі управління місцевого самоврядування.
Згаданий закон створив дуальну правосуб’єктність органів місцевого самоврядування: з одного
боку, органи місцевого самоврядування розглядаються як повноправні учасники цивільних
правовідносин, а з іншого боку, органи місцевого самоврядування є складовою частиною місцевого
самоврядування, що також представляється неправомірним.
Концепція територіальної громади як юридичної особи публічного права не заперечує того, що
така особа може брати участь у цивільно-правових відносинах, хоча їх участь є обмеженою і має
відповідати цільовому призначенню територіальної громади (ефективне публічне управління,
використання матеріальних і фінансових ресурсів в інтересах жителів територіальної громади,
забезпечення реалізації конституційних прав жителів територіальної громади на місцевому рівні).
Сучасна доктрина вказує на істотну відмінність між юридичними особами публічного та
приватного права:
По-перше, йдеться про їх створення. Юридичні особи публічного і приватного права
створюються різними суб’єктами, різними методами. Юридична особа публічного права створюється
розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної
Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Також створення юридичної особи
публічного права – це об’єднання людей (територіального громадського колективу та ін.) для
виконання функцій, які покладено на територіальну громаду (вирішення питань місцевого значення).
Створення юридичної особи приватного права – це об’єднання капіталів (інших матеріальних засобів)
приватних осіб та/або юридичних осіб приватного права та публічного права з метою отримання
прибутку.
По-друге, у юридичних осіб публічного і приватного права принципово різні цілі та завдання.
Юридичні особи приватного права (акціонерні товариства, товариства та ін.) орієнтовані
на отримання та максимізацію прибутку. В основі створення та діяльності юридичних осіб
приватного права лежить приватний інтерес. Юридичні особи публічного права створюються в
публічних, громадських інтересах з метою виробництва громадського блага (це можуть бути,
наприклад, реалізація конституційних прав громадян на охорону здоров’я, освіту, безпеку, екологію,
житло і т.д.), створення системи управління для ефективного використання в публічному інтересі
матеріальних, фінансових ресурсів територіальної громади та регуляторної функції в інтересах
територіальної громади. Різниця приватних і публічних інтересів має на увазі неоднакове правове
регулювання.
По-третє, у юридичних осіб приватного та публічного права різна юридична сутність. Публічна
сутність, статус, місце такої юридичної особи публічного права в суспільстві повинна регулюватися
нормами публічного права. Якщо юридична особа публічного права може брати участь в цивільному
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обороті та займатися господарською діяльністю, виконуючи свою функцію, наприклад, утримання
житлового фонду, комунікацій територіальної громади, питання екології та інше, тобто є суб’єктом
публічного права та управління, то юридична особа приватного права не є суб’єктом публічного
права, не бере участі в управлінні публічними справами. Юридична особа приватного права є
об’єктом публічного права та управління, а не суб’єктом.
По-четверте, юридичні особи приватного та публічного права отримують права власності по
різному і для різних цілей. Юридичні особи публічного права наділяються власністю відповідно
до Конституції та законів України, цільове використання власності обмежене статутними цілями і
законом, тобто публічними інтересами. Юридичні особи приватного права отримують права
власності відповідно до ЦКУ і використовують в приватному інтересі юридичної особи та власників.
По-п’яте, у юридичних осіб публічного і приватного права існує різний характер зв’язку
з публічною владою. Юридичні особи публічного права пов’язані з публічною владою різного рівня.
На юридичні особи публічного права покладені функції (регуляторний та реформаторський вплив
на різні сфери життя територіальної спільноти) по врегулюванні особливостей здійснення місцевого
самоврядування на території громади в межах, визначених чинним законодавством держави.
Виділяють, зокрема, такі функції: легітимну, нормотворчу, управлінську, регуляторну, правотворчу,
інноваційну, реформаторську, правозахисну, етичну.1 Юридичні особи приватного права
відокремлені від публічно-владних відносин, їх сфера – господарська діяльність, а результатом
роботи – отримання прибутку.
По-шосте, юридичні особи приватного права мають загальну правоздатність, а публічного
права – спеціальну. Загальна правоздатність однакова для всіх суб’єктів, являє собою рівні умови для
всіх суб’єктів вступати в будь-які правовідносини. Ми вважаємо, що правоздатність юридичних осіб
публічного права (територіальних громад) є спеціальною2, оскільки обумовлена специфічними
завданнями і цілями (вирішіння питань місцевого значення), закріпленими в Конституції України,
нормативно правових актах, статутах та інших формально-правових джерелах, що визначають
правове становище територіальної громади.
По-сьоме, юридичні особи приватного права та публічного права мають неоднакові характер,
форми відповідальності та наслідки для суспільства та власників. На відміну від юридичних осіб
приватного права за дії публічно-правових утворень відповідає не тільки юридична особа або орган,
але і всі члени територіальної громади, які фактично несуть субсидіарну відповідальність, як
власники, за боргами створеного публічно-правового утворення. Наприклад, відшкодування,
заподіяних певним суб’єктам правовідносин, збитків, сплату неустойки (штрафів, пені). Ці
відшкодування сплачується за рахунок недовироблення юридичною особою суспільного блага, яке
призводить до недоотримання жителями територіальних громад цих благ. Приміром таких наслідків
може бути – невиконання в повному обсязі робіт з утримання житлового фонду, що може призвести
до руйнування будинків і загибелі людей, непроведення робот по ремонту доріг, лікарень, мостів. Всі
ці роботи можуть бути проведені за рахунок підвищення тарифів і податків, тобто за рахунок
солідарної відповідальності жителів територіальної громади.
У сучасній доктрині та практиці спостерігається тенденція до розширення поняття юридичної
особи та видів таких осіб. Поняття «юридична особа публічного права» закріплена в законодавстві
Німеччини, Франції, України та інших країнах. В основному даний інститут були створений в цих
державах для участі в цивільному обороті публічно-правових утворень, а також ряду публічних
установ, наприклад, університетів, державних банків, державних і муніципальних органів влади.
Органи держави, органи місцевого самоврядування в зарубіжному законодавстві поки
не використовуються в якості юридичних осіб публічного права, принаймні в широкому масштабі.
Вони розглядаються найчастіше лише як представники відповідних публічно-правових утворень.
Висновок. Проведений аналіз засвідчив, що територіальний публічний колектив
(територіальна громада) – це постійне об’єднання людей (жителів), яке склалося природним чином,
членами якого є громадяни – жителі певної території, у встановлених правовими актами
адміністративних межах. На таке об’єднання покладено головну мету: забезпечення життєдіяльності
даного локального колективу. Для цього мешканці створюють свої владні органи, використовують
інститути безпосередньої демократії, використовують власні матеріальні та фінансові ресурси.
Євтушенко, О. Н., Лушагина, Т. В. (2011). Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика
становлення: навчальний посібник. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 327.
2
Карташов, В. Н. (2005). Теория правовой системы общества : учебное пособие. Ярославль: ЯрГУ, 547.
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Територіальні публічні колективи у своїй сукупності – це публічно правові утворення, які
мають майнову відповідальність за дії (бездіяльність) їх органів, установ і посадових осіб. Крім
майнової відповідальності вони можуть нести й інші форми відповідальності, наприклад
адміністративну фінансову відповідальність.
На нашу думку, створення юридичної особи публічного права дозволить на належному рівні
забезпечити реалізацію конституційних основ місцевого самоврядування (правову, організаційну,
матеріальну і фінансову основи), підвищення якості життя жителів територіальної громади,
забезпечення реалізації інтересів і потреб її членів на місцевому рівні.
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АГРАРНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ВІДНОСИН
ЗАСТОСУВАННЯ САНІТАРНИХ
ТА ФІТОСАНІТАРНИХ ЗАХОДІВ (СФЗ)
The article is devoted to the analysis of the legal nature of the relationship between the
application of sanitary and phytosanitary measures. Pointing out that the legal relations of the
SPМ form a whole set of heterogeneous social relations governed by the legal norms of various
branches of law, the author, while distinguishing components (agrarian law, environmental law,
administrative law and international law), highlights the agrarian law component as basic one. The
agrarian law component of the SPМ application is basic, as these legal relations arise as a result
of agricultural activity, given its anthropogenic impact on nature, to meet the needs of farmers
and to protect against the negative consequences of such impact.
Particular attention is paid to the agroprotective conceptual approach in modern agrarian law
doctrine, that was little-studied in legal science yet. Also, in the article, the author distinguishes
SPМ from a related category – from technical barriers.
Keywords: sanitary and phytosanitary measures, legal nature, agrarian-legal nature, WTO, EU.
Постановка проблеми. Сьогодні особливого значення набуває розвиток науки аграрного права
України, яка шляхом розробки теоретичних рекомендацій покликана сприяти забезпеченню найбільш
ефективного правового регулювання суспільних відносин в аграрному секторі економіки1. Однак,
значний потенціал аграрно-правової науки залишається практично незадіяним для ґрунтовного
дослідження правових проблем застосування санітарних та фітосанітарних заходів (далі – СФЗ)
у контексті вимог СОТ та ЄС. Це призводить, зокрема, до появи багатьох «пробілів» у теорії
правового регулювання застосування СФЗ. Перш за все, такою білою плямою слід визнати питання
визначення юридичної природи відносин застосування СФЗ. З однієї сторони – правовідносини
застосування СФЗ формують собою цілий комплекс неоднорідних суспільних відносин,
врегульованих правовими нормами різних галузей права, тому можна виокремити кілька складових
їхньої юридичної природи: аграрно-правову, еколого-правову, адміністративно-правову,
міжнародно-правову, з іншої – питання застосування СФЗ досліджувалося здебільшого в науці
екологічного права в контексті збереження права на екологічну безпеку й сприятливе навколишнє
природне середовище2, але не були предметом комплексного наукового дослідження.
Стан дослідження. Юридична природа відносин застосування СФЗ неоднозначна та у зв’язку
з цим досить дискусійна. Оскільки це досить значний пласт неоднорідних суспільних відносин, їх
правова ідентифікація вимагає уважного наукового аналізу. Зокрема, важливим є доробок
А. В. Духневича, який ґрунтовно опрацював на дисертаційному рівні проблематику реалізації
Угоди СОТ про сільське господарство, торкнувшись правових питань застосування СФЗ 3. На рівні
Багай, Н. О. (2002). Розвиток науки аграрного права України: автореферат дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук. Київ: Установа: Інститут держави і права імені В. М. Корецького, 1-19.
2
Духневич, А. В. (2016). Правові проблеми реалізації Угоди про сільське господарство СОТ в Україні. Київ,
230-231.
3
Духневич, А. В. (2017). Організаційно-правове забезпечення реалізації угод Світової організації торгівлі
у сільському господарстві України. Київ, 210-389.
1
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кандидатської дисертації деякі аспекти застосування СФЗ розглянула Л. І. Полюхович, дослідження
якої має назву «Організаційно-правові питання виробництва, переробки та реалізації
сільськогосподарської продукції у контексті вимог СОТ»1. Важливі засадничі ідеї методології
правового регулювання аграрних відносин у контексті вступу до СОТ та асоціації з ЄС висловлені
В. І. Семчиком у циклі праць ученого2. Досліджувана проблема продовжує бути актуальною та
потребує фахової розвідки з точки зору розробки та закріплення правових положень в чинному
національному законодавстві3.
Виклад основного матеріалу. Теорія аграрного права розуміє аграрні правовідносини як
врегульований нормами права (аграрного та інших галузей) комплекс суспільних відносин, що
виникають
між
сільськогосподарськими
товаровиробниками
(суб’єктами
аграрного
господарювання), з одного боку, та іншими видами господарюючих суб’єктів, членами
сільськогосподарських підприємств і їх найманими працівниками, органами державної влади й
органами місцевого самоврядування, з другого, з приводу конкретних об’єктів (майна, земель, праці
тощо) на підставі певних юридичних фактів і які надають їх учасникам взаємозумовлені права й
обов’язки у сфері сільськогосподарської й пов’язаної з нею діяльності4. Відносини застосування СФЗ
у сільському господарстві мають яскраво виражену аграрно-правову природу, що добре
простежується під час аналізу їх складу:
– об’єктами таких відносин є: сільськогосподарська продукція; сільськогосподарські рослини
і тварини; способи й технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції;
– суб’єктами цих відносин є: виробники сільськогосподарської продукції, уповноважені
органи державної влади, іноземні держави;
– зміст цих відносин складають права та обов’язків суб’єктів, спрямовані на дотримання
санітарних та фітосанітарних вимог під час здійснення сільськогосподарської діяльності з метою
захисту життя і здоров’я рослин, тварин, людей, а також недопущення або мінімізації іншої можливої
шкоди.
Досліджуючи специфіку відносин застосування СФЗ у сільському господарстві, можна
виокремити два основні концептуально-правові підходи до визначення їх аграрно-правової природи:
виробничо-господарський та агропротекційний.
У рамках виробничо-господарського підходи відносини застосування СФЗ розглядаються як
невід’ємна частина сільськогосподарського виробництва. Справді, сільськогосподарська діяльність
у всіх своїх різноманітних проявах безпосередньо пов’язана із СФЗ, залежить від них та обмежується
ними. Застосування СФЗ має надзвичайно важливе значення для сучасного сільського господарства,
адже виконує три основні функції:
– економічну (зменшення витрат, збільшення доходів і продуктивності. Сучасне ефективне
господарювання в галузі рослинництва неможливе без захисту рослин, який дозволяє скоротити
колосальні втрати, зокрема, сільськогосподарської продукції від шкідників та хвороб 5; так само
ефективність та продуктивність тваринництва залежить від вчасних, обґрунтованих та
збалансованих СФЗ);
– екологічно-превентивну (захист дикої флори і фауни від ризиків, що супроводжують
сільськогосподарську діяльність та можуть негативно вплинути на їх існування. Зокрема, значну
загрозу для рослинного світу створює розповсюдження шкідників та хвороб рослин, яке може завдати
значної шкоди не тільки навколишньому середовищу в цілому, а й життю та здоров’ю людини6);
Полюхович, Л. І. (2014) Організаційно-правові питання виробництва, переробки та реалізації
сільськогосподарської продукції у контексті вимог СОТ: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук. Харків: Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 1-18.
2
Семчик, В. І .(2005). Організаційно-правові проблеми вступу України до СОТ і Європейського Союзу та
участі у формуванні єдиного економічного простору. Правова держава, 16, 325 – 334.
3
Боснюк-Григор’єва, Ю. (2017). Україна на шляху до європейських стандартів у сфері санітарних та
фітосанітарних заходів: що зроблено та які виклики слід подолати. Історико-правовий часопис, 2 (10),
170-175.
4
Уркевич, В. Ю. (2007). Аграрні правовідносини в Україні: автореферат дисертації на здобуття наукового
ступеня доктора юридичних наук. Харків: Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 1-39.
5
Курзова, В. В. (2009). Еколого-правове регулювання карантину рослин: автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ: НУ біоресурсів і природокористування
України, 1-20.
6
Там само.
1
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– екологічно-відновлюючу (у випадку розповсюдження шкідників чи хвороб серед
сільськогосподарських рослин чи тварин СФЗ набувають інших форм та способів, а також можуть
переходити із превентивного режиму до карантинного з метою припинення негативних наслідків
реалізації екологічних ризиків, відновлення стану екологічної безпеки тощо).
Отже, відносини застосування СФЗ є невід’ємною складовою сучасної сільськогосподарської
діяльності, а значить і – частиною сучасного аграрного права. Незважаючи на цей органічний
взаємозв’язок, відносини застосування СФЗ досі не вивчалися як повноцінна і об’ємна складова
предмету аграрного права України. Це не можна пояснити популярними, але поверховими
аргументами щодо «стагнації» аграрно-правової науки, її консерватизмом чи іншими негативними
явищами. Насправді, наука аграрного права України є досить динамічною. В аграрно-правових
дослідженнях учені постійно наводять підтвердження невпинного розвитку та еволюції сучасного
аграрного права та ретроспективи його становлення (Н. О. Багай1, І. М. Заріцька2, І. В. Духневич3, М.
М. Чабаненко4, Т. О. Коваленко5), тощо. Розвиток аграрного права є безцінним надбанням вітчизняної
правової культури та стратегічно важливим напрямом подальшої еволюції правової системи України.
З цього приводу В. В. Носік вдало підкреслює, що за своїм функціональним призначення аграрне
право України виступає універсальним соціальним регулятором, який має забезпечувати
утвердження у суспільстві таких соціальних цінностей як людина, її життя і здоров’я, свобода,
справедливість, рівність особи у всіх сферах людського життя незалежної, демократичної, правової
держави6. Аграрне право – стратегічно важлива галузь права, норми якої регулюють відносини, які
виникають у процесі виробництва, переробки, зберігання, транспортування та реалізації
сільськогосподарської продукції, кількість і якість якої впливає на продовольчу безпеку країни і
розвиток економіки в цілому7. Саме тому адекватність аграрного права фактичним суспільним
відносинам, суспільним потребам має величезне, стратегічне значення для України.
Інші грані аграрних правовідносин підкреслює Т. О. Коваленко, яка вважає, що аграрне право
набуває все більшого значення в сучасних умовах необхідності гарантування продовольчої безпеки
держави.. переорієнтації основних напрямків експорту сільськогосподарської продукції, проведення
адаптації національного аграрного законодавства до вимог ЄС, особливо в частині забезпечення
якості та безпечності сільськогосподарської продукції8. Подібну думку висловив і А. М. Статівка,
який стверджує, що за умов інтеграційних процесів аграрне право знаходиться на етапі
трансформаційних змін через оновлення нормативно-правової бази, виникнення нових напрямів
правового регулювання, появу нових правових інститутів тощо. Важливе місце серед відносин, які
належать до предмета правового регулювання аграрного права посідають відносини у сфері
правового забезпечення якості та безпечності сільськогосподарської продукції9.
Національна доктрина аграрного права визнає відносини у сфері дотримання якості
сільськогосподарської продукції частиною предмета аграрного права, з огляду на те, що вони є
Багай, Н. О. (2017). Наукові підходи до періодизації розвитку аграрного законодавства. Правові проблеми
державно-приватного партнерста в умовах євроінтеграції: матеріали міжнародного конгресу
(2-4 червня 2017 р., м. Одеса), 84-86.
2
Єрмоленко, В. М. Гафурова, О. В. Гребенюк, М. В. (2010). Аграрне право України. Київ, 608.
3
Духневич, І. В. (2011). Розвиток аграрного законодавства України. Київ, 264.
4
Чабаненко, М. М. (2015). Система аграрного права України: методологічні засади становлення та розвитку.
Київ, 437.
5
Коваленко, Т. О. (2015). Об’єктивні умови формування аграрного права України. Історико-правовий часопис,
1 (5), 80-85.
6
Носік, В. В. (2010). Аграрні права та їх юридична природа в сучасних умовах. Актуальні проблеми
реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин в Україні: збірник наукових
праць науково-практичної конференції (14-15 травня 2010 р., м. Хмельницький), 122-123
7
Корнієнко, Г. С. (2018). Аграрне право як стратегічна галузь права. Пріоритетні напрями розвитку
аграрного законодавства і права в сучасних умовах: матеріали конференції (20 квітня 2018 р., м. Харків),
77-81.
8
Коваленко, Т. О. (2015). Передумови формування аграрного права України. Сучасні тенденції та перспективи
розвитку аграрного, земельного і екологічного права: матеріали конференції. (22-23 травня 2015 р., м. Київ),
44-47.
9
Статівка, А. М. (2017). Сучасне аграрне право в контексті євроінтеграційних процесів. Сучасний стан та
перспективи розвитку екологічного, земельного та аграрного права в умовах євроінтеграції: матеріали
круглого столу (8 грудня 2017 р., м. Харків), 94-98.
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органічною складовою загальної системи відносин щодо виробництва сільськогосподарської
продукції. При цьому саме якість виробленої продукції визначає більшість потенційних можливостей
її подальшого руху на ринку1.
У цілому, можна погодитися із думкою Л. І. Купчені, яка доходить висновку про те, що аграрне
право продовжує виконувати притаманні йому регулятивну, охоронну та виховну (превентивну)
функції, однак сучасні міжнародні тенденції (вимога сталого розвитку сільського господарства,
вектори розвитку СОТ та ЄС) наповнюють ці функції новим змістом2. А. М. Статівка йде ще далі та
говорить про те, що тенденції сучасного аграрного виробництва в умовах інтеграційних процесів є
фактором розширення і підставою змістовного наповнення відносин за участю національних
сільськогосподарських товаровиробників, які вказують на їх особливості. Зокрема, мова йде про
агронанотехнологічні, агроінвестиційні, агроінформаційні, агромаркетингові та інші відносини, які
розширюють предмет правового регулювання аграрного права3.
Якщо спробувати визначити місце правового регулювання СФЗ у системі сучасного аграрного
права, то відповідь на це питання є неоднозначною. Справа у тому, що традиційно аграрно-правова
наукова спільнота узагальнювала цей пласт правовідносин під загальними маскуючими категоріями
«екологізації аграрного виробництва», «технологічні вимоги до здійснення виробничо-господарської
діяльності», «агроінновації» тощо. У зв’язку з цим, відносинам у сфері застосування СФЗ присвоєно
ярлик певної «технічності», своєрідної вторинності порівняно із іншими різновидами аграрних
відносин. Цим можна пояснити такий розрив між величезною кількістю наукових праць, присвячених
правовим питанням екологізації сільськогосподарської діяльності, та мізерним числом публікацій,
спрямованих на спеціальне дослідження СФЗ як безпосереднього втілення екологізаційних тенденцій
в аграрному виробництві.
Подібна проблема склалася і з правовим регулюванням СФЗ, яке виявилося дещо розмитим
у аграрному законодавстві, що спричинене відсутністю чітко централізованої системи нормативноправових актів у цій сфері. Такий же підхід демонструє і аграрно-правова наука, вивчаючи правове
регулювання СФЗ: ці правовідносини досліджуються не комплексно, а побічно – переважно під час
дослідження різних інших юридичних питань (наприклад, правової специфіки виробництва м’ясної
та молочної продукції, рослинництва, переробки сільськогосподарської продукції тощо).
На відміну від традиційного виробничо-господарського підходу, агропротекційний
концептуальний підхід в сучасній аграрно-правовій доктрині не є таким розвиненим. Він акцентує
увагу на інших особливостях правовідносин застосування СФЗ, а саме: вони мають не лише суто
виробничий зміст – вони за певних умов можуть набувати яскраво вираженого агропротекційного
характеру, що розкриває ще одну специфічну особливість юридичної природи цих відносин.
Досліджуючи проблематику правового регулювання державної підтримки сільського
господарства в Україні, Х. А. Григор’єва довела існування у складі сучасного аграрного права
підгалузі агропротекційного права. Учена вважає, що предметом цієї підгалузі виступають
агропротекційні відносини – врегульовані правом суспільні відносини, які виникають з приводу
надання державної підтримки сільському господарству4. Тобто, агропротекційні відносини є
невід’ємною складовою аграрного права України, однак вони настільки специфічні, що формують
власну відносно відокремлену підсистему. При глибшому аналізі відносин застосування СФЗ
у контексті міжнародної торгівлі та зобов’язань перед СОТ і ЄС проявляється досить рельєфна
характерна особливість таких відносин – вони активно використовуються для підтримки вітчизняних
товаровиробників у їх конкурентній боротьбі із іноземним сільськогосподарським імпортом.
Насправді, ці процеси є цілком закономірними.
Бугера, С. І. (2011). Якість сільськогосподарської продукції як предмет аграрного права та методи її правового
регулювання. Підприємництво, господарство і право, 10, 83-85.
2
Купченя, Л. І. (2018). Функції аграрного права в сучасних умовах розвитку України. Пріоритетні напрями
розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах: матеріали конференції ( 20 квітня 2018 р.,
м. Харків), 201-205.
3
Статівка, А. М. (2017). Сучасне аграрне право в контексті євроінтеграційних процесів. Сучасний стан та
перспективи розвитку екологічного, земельного та аграрного права в умовах євроінтеграції: матеріали
круглого столу (8 грудня 2017 р., м. Харків), 94-98.
4
Григор’єва, Х. А. (2020). Концептуальні засади правового регулювання державної підтримки сільського
господарства в Україні: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.
Одеса: НУ «Одеська юридична академія», 3-40.
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Аналізуючи агропротекційний потенціал застосування СФЗ, слід вказати на те, що Україна
знаходиться у досить вразливому становищі: з одного боку, вона змушена максимально лібералізувати
умови імпорту іноземної сільськогосподарської продукції відповідно до її міжнародних зобов’язань, а
з іншого – вона практично позбавлена можливостей застосування СФЗ в ролі легальних нетарифних
бар’єрів на шляху стримування потоку іноземних товарів з огляду на порівняну слабкість внутрішніх
товаровиробників (слід пам’ятати про те, що підвищення вимог до імпортерів має корелювати
із відповідним підвищенням вимог до національних виробників). У зв’язку з цим Україна має
використовувати усі доступні дипломатичні та інші важелі впливу для захисту інтересів національних
виробників сільськогосподарської продукції, зокрема шляхом застосування СФЗ.
Важлива роль нетарифних обмежень була фактично визнана СОТ шляхом прийняття
принципового рішення не заборонити, а врегулювати ці відносини. Велика кількість нетарифних
методів та інструментів регулювання, які використовуються багатьма країнами, стала причиною
укладання в рамках системи ГАТТ/СОТ угод для регулювання та регламентації їх застосування
країнами-членами (зокрема, Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів, Угода про
технічні бар’єри у торгівлі та інші)1.
До технічних бар’єрів належать і декілька специфічних сфер – санітарні, ветеринарні та
фітосанітарні правила і норми. Технічні бар’єри застосовуються найчастіше – ними регулюється
майже 2/3 міжнародної торгівлі. У різних секторах економіки обсяг нетарифних обмежень залежить
як від технічних, так і від економічних чинників. Наприклад, деякі товари, зокрема продукція
сільського господарства, підпадають під жорстке регулювання з урахуванням принципів захисту прав
споживачів, охорони довкілля та технічних стандартів2.
Слід окремо вказати на теоретичну та практичну необхідність розмежування СФЗ від суміжної
категорії – технічних бар’єрів. Санітарні та фітосанітарні заходи разом із технічними регламентами,
стандартами та процедурами оцінки відповідності складають окрему групу обмежень торгівлі –
обмеження, що пов’язані з вимогами до характеристик товарів. І саме мета застосування обмежень
виступає головною та єдиною ознакою, яка дозволяє відокремити зазначені вище технічні бар’єри
у торгівлі (технічні регламенти, стандарти та процедури оцінки відповідності) від санітарних та
фітосанітарних заходів. СФЗ використовуються з метою захисту життя та здоров’я людей, тварин та
рослин від ризиків, пов’язаних з продуктами харчування, хвороботворними організмами та
шкідниками, а також, з метою попередження інших втрат від шкідників. ТБТ застосовуються для
захисту життя та здоров’я людей, тварин та рослин від усіх інших ризиків, а також для досягнення
інших цілей (зокрема, з метою захисту навколишнього середовища, підтримки національної безпеки,
запобігання шахрайським діям, а також уніфікації товарів). Сутністю СФЗ є будь-які обмеження
торгівлі, які запроваджуються для досягнення таких цілей як: захист життя та здоров’я людей від
ризиків, пов’язаних із харчовими продуктами, хворобами тварин та рослин, а також шкідниками;
захист життя та здоров’я тварин та рослин від ризиків, пов’язаних з кормами, хворобами та
шкідниками; – попередження інших втрат від шкідників. У свою чергу, об’єктом СФЗ найчастіше
виступають продовольство, тварини, рослини, товари рослинного та тваринного походження, тощо.
Вимоги СФЗ є обов’язковими до виконання. Для СФЗ є характерним дотримання принципу
послідовності, наприклад, якщо у випадку обмеження державою ввезення певної продукції
тваринництва через ризик проникнення на свою територію певного захворювання, має бути
обмеженим і ввезення іншої продукції тваринництва, з якою пов’язаний аналогічний ризик.
Застосування СФЗ необхідно обґрунтовувати шляхом аналізу ризику спираючись на наукові
принципи є дещо жорсткішими, ніж правила застосування заходів технічного регулювання3.
Урахування міжнародно-правового контексту надає агропротекційному концептуальному
підходу до розуміння аграрно-правової природи відносин застосування СФЗ досить важливого
звучання та актуалізує потребу в його активному вивченні. Наразі агропротекційний аспект юридичної
природи відносин застосування СФЗ є типовим, але залишається фактично напівлегальним.
Дем’янюк, О. (2013). Актуальні проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
в Україні. Вісник ТНЕУ,4, 94-102.
2
Дугієнко, Н. О., Акінєєва, Д. О. (2014). Нетарифне регулювання як засіб захисту внутрішнього ринку країн
ЄС та України. Інноваційна економіка, 5, 17-21.
3
Бураковський, І., Кравчука, К., Мовчан, В. (ред.) (2015). Технічні бар’єри та санітарні і фітосанітарні
заходи в міжнародній торгівлі: види, тенденції розвитку, регулювання. Посібник державного службовця.
Київ: Інститут економічних досліджень i політичних консультацій, 32-97.
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Юридична природа відносин застосування
СФЗ є комплексною та має чотири невід’ємні складові: аграрно-правову, еколого-правову,
адміністративно-правову та міжнародно-правову. Існує потреба у дослідженні цих правовідносин
саме як єдиного комплексу, цілісної системи, що найбільш повно відображатиме їх об’єктивну
сутність. Ця потреба посилюється тенденцією перманентного взаємопроникнення виокремлених
складових. Незважаючи на те, що виокремлені складові представляють собою тісно взаємопов’язаний
комплекс, вбачається, що можна встановити певну їх внутрішню ієрархію. Так, на наше переконання,
базовою є саме аграрно-правова складова відносин застосування СФЗ, оскільки ці правовідносини
зароджуються саме внаслідок сільськогосподарської діяльності, з огляду на її антропогенний вплив
на природу, для задоволення потреб сільськогосподарських виробників та для захисту від негативних
наслідків такого впливу.
Підводячи підсумки, можна зазначити, що міжнародні зобов’язання, взяті Україною перед СОТ
та ЄС, значно модифікують традиційні уявлення про аграрно-правову природу відносин у сфері
застосування СФЗ. Ці зміни відбуваються у напрямі розуміння цих правовідносин як єдиного
комплексу, що вимагає відповідного системного наукового дослідження та законодавчого
регулювання.
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I. MALYNOVSKYI PERSPECTIVES
ON ORIGINS AND DEVELOPMENT
OF CRIMINAL EXECUTIVE LAW
Марія Матвійчук
Національний університет «Острозька академія», Україна

ПОГЛЯДИ І. МАЛИНОВСЬКОГО
НА ЗАРОДЖЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА
The article deals with the history of origins of criminal and judicial law on the basis of I.
Malynovskyi researches. Moreover, his study of origins and development of criminal executive law
has been singled out. The scholar distinguished three stages of genesis of criminal executive law.
The first one was about bloody revenge of a primitive man for insults, based on the animal selfdefense instinct. That is, a person took law in his own hands, rendered a verdict, and enforced it
by himself. With the development of humankind, revenge was gradually transformed into a belief
that it is a must. In other words, the transformation of revenge from an animal instinct into a right
and a duty took place, sanctioned by custom and religion. This is the second stage of criminal
executive law development. The third stage is based on mental abilities of a person, social and
economic development progress, as well as on restriction and prohibition of revenge and lynching
by the first enacted laws, and change of revenge into bloodwite and other tools. In Ukraine, this
stage took place in the times of Kyiv Rus when criminal and judicial law, and therefore, penal law
had developed. However, revenge and lynching have occurred after that as well.
Keywords: Revenge as an animal instinct, revenge as a right and duty, revenge and lynching
restriction, Kyiv Rus, Ruska Pravda, ransom.
Постановка проблеми. В науці історії права від часу її зародження та й дотепер, в тому числі
на теренах України, приділялася увага головним чином галузям державного, судового, кримінального
та цивільного права1. Інші галузі права, включаючи й право кримінально-виконавче, особливо в плані
його зародження та перших стадій розвитку, практично не досліджувалось або досліджувалось
настільки побічно й фрагментарно, що говорити про якусь його історичну концепцію важко. Це ж
саме стосується й науки власне кримінально-виконавчого права, де про його давню історію в Україні
лише згадується2. Чи не єдиним винятком тут є науковий доробок вітчизняного науковця, студента,
доцента Київського, професора Томського, Варшавського, Ростовського-на-Дону університетів,
академіка Всеукраїнської академії наук, – Іоаннікія Олексійовича Малиновського (1868-1932).
Отже, з огляду на викладене, метою даної статті є виокремлення з низки наукових праць
І. Малиновського про історію зародження та розвитку права як соціального явища його концепції
щодо історії права кримінально-виконавчого, в нашому випадку щодо його зародження та
становлення.
Виклад основного матеріалу. Історія кримінально-виконавчого права, на відміну від історії,
наприклад, права державного, кримінального, цивільного та судового, також не була предметом
Тацій, В. Я., Рогожин, А. Й., Гонаренко, В. Д. (2003). Історія держави і права України. Київ: Ін Юре, 1, 656.;
Бойко, І. Й. (2014). Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин
в Україні (IX-XX ст.). Львів. Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 904.
2
Олефір, В. І., Колб, О. Г. (2016). Кримінально-виконавче право України. У схемах і таблицях. Київ, 15.
1
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спеціального дослідження І. Малиновським. Вчений окремо розглянув лише комплекс питань
чинного радянського виправно-трудового права кінця 20-х років минулого століття, і розглянув їх в
одній з останніх своїх праць, що вийшли друком, – «Радянські поправчо-трудові установи
порівнюючи з буржуазними тюрмами» (1928 р.)1. Але історію кримінально-виконавчого права він
висвітлював практично упродовж усієї своєї наукової діяльності, проте досліджував якби побічно,
головним чином у контексті дослідження соціального інституту кровавої помсти та її генетичного
взаємозв’язку з смертною карою як видом кримінального покарання («Кровава помста та смертні
страти». Випуск I, 1908 р.2; «Кровава помста та смертні страти». Випуск II, 1909 р.3; «Початкова
сторінка з історії смертної кари», 1909 р.4; а також історії кримінального та судового права («Вчення
про злочин за Литовським Статутом», 1894 р.5; «Лекції з історії руського права» 1918 р.6; «Кара й
засоби соціяльного захисту», 1926 р.7; «Про студії над злочинністю та злочинцями». 1927 р.8), тобто
галузей права, які, особливо в період їх зародження та становлення, якщо розглядати їх з позицій
сучасності, становили з правом кримінально-виконавчим органічну єдність. Оскільки ж вказані та й
інші історичні соціально-правові явища, пов’язані, зокрема, з призначенням кримінальних покарань
та їх виконанням («Історія руського суспільного ладу», 1919 р.9; «Стародавній державний лад східних
слов’ян і його пізніші зміни. Нариси з історії права», 1929 р.10 тощо) були досліджені І. Малиновським
досить повно, можна сказати капітально, і при цьому ще й хронологічно послідовно, то наявна
наукова спадщина вченого цілком дозволяє виокремити в ній історію права кримінальновиконавчого, в нашому випадку його зародження та становлення.
Отож, за результатами дослідження власне витоків суду та права, а в їх складі й права
кримінально-виконавчого, І. Малиновський приходить до висновку, що такими був самосуд, інститут
загальнолюдський, який має довгу історію та пройшов дві послідовних стадії розвитку, – від свого
зародження і аж до епохи, коли це явище стало регулюватися державою, а саме: самосуд у формі
помсти та саморозправи як проявів тваринного інстинкту, та самосуд у формі помсти та
саморозправи, як права та обов’язку.
«Для вивчення звичаю кровавої помсти особисто я, зауважував у дебатах щодо своєї доповіді
"Кровава помста та смертна кара" на засіданні Юридичного товариства при Санкт-Петербургському
імператорському університеті 27 грудня 1908 р.» І. Малиновський, етнографічних досліджень
не проводив, а використовував різного роду твори народної творчості: Біблію, древні літописи і
билини, казки різних народів, древні збірники звичаєвого і писаного права тощо. На підставі вивчення
цього матеріалу я й «підмітив» стадії розвитку кровавої помсти: в глибокій древності помста була
проявом тваринного інстинкту, а пізніше вона стала правом і обов’язком11.
Малиновський, О.О. (1928). Радянські поправчо-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюрмами.
Збірник Соціяльно-Економічного відділу Всеукраїнської Академії Наук, 16. Київ, 293.
2
Малиновскій, І. (1908). Кровавая месть и сметрныя казни. Томскъ: Типо-литоргафія Сибирскаго Т-ва Печатн.
Дъла, I, 209.
3
Малиновскій, І. (1909). Кровавая месть и смертныя казни. Томскъ. Типо-литографія Сибир. Тов-ва Печат.
Дъла, II, 278.
4
Малиновскій, І. А. (1909). Начальная страница изъ исторіи смертной казни (кровавая месть). Записки
Императорскаго Русскаго Географическаго общества по отделению этнографіи Сборникъ в честь
семидесятилетия Григория Николаевича Потанина. С-Петербургъ, XXXIV, 189-210.
5
Малиновскій, І. (1894). Ученіе о преступленіи по Литовскому Статуту. Кіевъ: Типографія Императорскаго
Университета св. Владиміра, 197.
6
Малиновскій, І. (1918). Лекціи по исторіи русскаго права. Издательство кооперативного т-ва «Единение»,
Ростов на Дону, 488.
7
Малиновський, О. О. (1926). Кара й засоби соціяльного захисту. Записки Соціяльно-Економічного Відділу.
Київ, IV, 96-164.
8
Малиновський, О. О. (1927). Про студії над злочинністю та злочинцями. Записки Соціяльно Економічного
Відділу. Київ, V-VI, 61-81.
9
Малиновскій, І. А. (1919). Исторія русскаго общественного строя. Ростов-на-Дону: Издательство
Кооперативнаго Т-ва «Единение», 103.
10
Малиновський, О. (1929). Стародавній державний лад східних слов’ян та його пізніші зміни. Нариси
з історії права. Збірник Соціяльно-Економічного Відділу. Київ, 26, 185.
11
Малиновскій, І. А. (1910). «Кровавая месть и смертная казнь»: Протоколъ доклада и прений по докладу
на заседании уголовнаго отделения Юридического общества при Императорскомъ С.-Петербургскомъ
университете, издаваемые под редакціей Председателя гражданскаго отделенія общества В. В. Винавера
(1908-1909 г.). С.-Петербургъ: Типографія М. М. Стасюлевича, I, 52-83.
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Виокремлюючи першу з названих стадій вчений виходив, за Арістотелем, з того, що людина це
«суспільна тварина», оскільки умови життя та виживання, особливо на зорі людства, потреби тощо
у них в принципі однакові. Тваринам властиве відчуття злості та ненависті до ворога. Тварини мстять
за образу. У підтвердження цього І. Малиновський посилається на приклади жорстокої помсти з боку
тварин, зокрема, мавп, орланів, ягуарів, леопардів, диких кішок, меделянських собак, ведмедів,
буйволів, тигрів, биків, слонів, кабанів, носорогів, бегемотів, кашалотів, орлів і собі подібним, і
людям, як вони описані в багатотомній енциклопедії німецького науковця А. Брема «Життя тварин»
(1866-1869 рр.) і вказує, що помста як прояв тваринного інстинкту, характерна й людям. Мстяться, як
видно з наведеного переліку, і дикі звірі, і птахи, і тварини, що живуть у воді. Ось окремі приклади,
як їх наводить І. Малиновський за А. Бремом.
Тигр накинувся на людину, яка їхала останньою в каравані на буйволі. Пастух, що пас поблизу
худобу, побіг на допомогу до людини і ранив тигра мечем. Звір тут же кинув першу жертву й схопив
пастуха. Але буйволи, побачивши свого господаря в біді, миттєво всі накинулися на тигра, стали
перекидати його з рогів на роги як м’ячика та скалічили до того, що тигр помер на місці.
Екіпаж корабля «Ессек» ранив кашалота з човна, але мусів спіхом повернутися до корабля, бо
човен був сильно пошкоджений ударом хвоста раненого кашалота. Поки матроси були зайняті
лагодженням човна, інший кашалот показався недалеко корабля, подивився на нього уважно
з півхвилини і знову занурився на глибину. Не пройшло й декілька хвилин, як він знову з’явився
на поверхні та, пливучи як стріла, з усього розмаху кинувся на корабель головою вперед з такою
силою, що моряки подумали, що їх судно наштовхнулось на підводний камінь. Розлютована тварина
підплила під самий кіль, повернулась, сильно штовхнула його, і знову вискочила на поверхню.
Другий поштовх пробив ніс і змусив корабель іти на дно. Дуже небагато з екіпажу спаслось.
Голодний орел кинувся на свиню. Селянин прогнав орла. Орел кинувся тоді на кота.
Селянин побіг додому за рушницею. Орел, побачивши знову свого ворога, відпустив кота та вп’явся
кігтями в селянина1.
Помста як прояв тваринного інстинкту, каже І. Малиновський, властива й людям. Мстять
тварини. Мстять діти. Первісний дикун схожий на тварину або на дитину. Первісний дикун, як і мала
дитина, мстить неживим предметам. Він мстить тварині, мстить людині. Первісний дикун не в змозі
володіти своїми почуттями; він підпорядковується інстинкту мстивості і мстить за образу. Помста, це
відплата злом на зло, що здійснюється руками приватної особи, – потерпілого. Під впливом
роздратованого відчуття первісний дикун частіше усього інстинктивно, подібно тварині, кидається
на того, хто його образив та, у відповідь на спричинену образу, убиває його. Тобто, в древності кожен
був суддею у власній справі, ображений сам постановляв вирок, у випадку кровавої помсти – вирок
найбільш жорстокий, і сам приводив його у виконання2.
Звичай кровавої помсти відповідав усім умовам життя дикуна – зародковому стану його
розумового розвитку, примітивним моральним поняттям, крайній простоті економічного та
суспільного життя. Дикун живе теперішнім і не здатен думати про майбутнє, йому недосяжні та чужі
питання про винуватість у злочині чи про доцільність у покаранні. Він не вміє володіти собою,
не може побороти своїх пристрастей, інстинктів; почуття панують у нього над розумом, і він мстить,
підпорядковуючись пориву мстивості. Він веде важку боротьбу за існування; в цій боротьбі перемога
дається сильним, а слабі складають зайвий тягар; їх убивають, і правило «можна убивати»
укорінюється в свідомості дикуна. В боротьбі за існування він зустрічає допомогу та підтримку з боку
своїх, тобто з боку членів того невеликого суспільного союзу, який складається перш за все з осіб,
пов’язаних єдністю кровного походження; з боку чужих, тобто з боку членів інших союзів, він
зустрічає вороже відношення. Якщо можна вбивати своїх – слабих та беззахисних, то чужих не лише
можна, але й треба, бо вони вороги3.
Цей далекий доісторичний час, коли помста серед людей була лише проявом дикого
тваринного інстинкту, захований у глибині віддалених віків від очей історика та етнографа. Ми,
говорить І. Малиновський, можемо лише припускати, що колись, дуже давно, такий час був. Тоді
окремі випадки помсти знаходили виправдання у тому, що людей, як і тварин природа нагородила
Малиновскій, І. (1908). Кровавая месть и сметрныя казни. Томскъ. Типо-литоргафія Сибирскаго Т-ва Печатн.
Дъла, I, 4-6.
2
Там само, 7-8, 50.
3
Малиновскій, І. (1918). Лекціи по исторіи русскаго права. Ростов-на-Дону: Издательство кооперативного
т-ва «Единение», 333.
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відчуттям злості та мстивості, що, підпорядковуючись цьому природньому відчуттю, люди
інстинктивно віддячували злом на зло1.
Далі, в міру повторення окремих випадків помсти в людини поступово складається переконання
про те, що мстити можна і треба. Так факт помсти перетворюється в право та обов’язок, – уже
не дикий тваринний інстинкт, а право, санкціоноване юридичними, зокрема звичаєвими нормами, і
разом з тим у моральний та релігійний обов’язок, бо в древності право, мораль і релігія
не виокремлювалися. Так настає друга стадія самосуду. Люди переймаються свідомістю того, що
мстити можна і треба, що образа може бути та неодмінно має бути відомщена2.
На підтвердження цього положення І. Малиновський наводить багатющу фактичну базу:
про помсту, покладену на людину самим Богом в Біблії, в єврейських законах Мойсея, зокрема,
в книгах «Числ», «Буття», «Суд Ізраїлевий», «Цар»; про помсту як волю від богів у древніх греків
в «Одіссеї» та «Іліаді», про вимогу особистої помсти в древніх арабських піснях, про помсту як
священний обов’язок у перській поемі «Шах Наме», в сагах древніх германців, у древніх
пам’ятках балтійських слов’ян, сербів, богемців, моравців, про релігійний обов’язок помсти
в древніх пам’ятках польського права, про погляд на помсту як на виконання священного
обов’язку, покладеного релігією, у кавказьких горців, про помсту як закон в оповідях древніх
якутів, бурят, монголів, татар тощо. При цьому він посилається або безпосередньо
на першоджерела, або на авторитетні наукові дослідження, наприклад, на історичну працю
Т. Грановського «Досвід порівняльного огляду найдревніших пам’ятників народної поезії
германської та слов’янської» (1861 р.), «Твори» Н. Іванишева (1876 р.), дослідження Леонтовича
«Адати кавказьких горців» (1883 р.), працю В. Серошевського «Якути» (1896 р.) та інші. Ось
конкретні приклади. В книзі «Числ» значиться: «Месник за кров сам може умертвити вбивцю:
лише тільки зустріне його, сам може умертвити його». «Одіссей убив женихів Пенелопи. Ця
помста була виконанням закону богів: Дієв їх суд убив; від своїх беззаконній загинули». В одній
древньогерманській сазі сказано: «Коли Бардар, який не встиг відомстити за смерть свого брата,
сів за трапезою на його місце, то мати його Турида дала йому ляпаса і заборонила сідати на місце
покійного до виконання помсти. Коли й після цього Бардар зволікав з помстою за нанесену роду
образу, то Турида дало йому і його другому братові камінці замість їжі, сказавши: ви не краще
камінця, бо не мстили за смерть брата і тим ганьбите свій рід» 3.
Не оминув інститут помсти та саморозправи й древніх руських (руськими вчений називав
східних слов’ян Київської Русі – М. М.) слов’ян, де він був обов’язковим ще з язичних часів. Ось
кілька прикладів як їх наводить І. Малиновський. В договорах з греками говориться, що убивця
повинен бути вбитий («да умеретъ», «да убьют и»). В «Руській Правді» постановлено, що родичі
убитого повинні помститися вбивці («убьет муж мужа, то мстит брат брата») і що діти покаліченого
повинні відомстити кривднику («чада смирять»). У літописі за Лаврентієвським списком описана
історія розгляду княжим воєводою Яном справи волхвів, звинувачених у вбивстві багатьох жінок.
Воєвода постановив вирок: «мстите своихъ». Тоді родичі убитих, виконуючи вирок, розправилися
з волхвами: спочатку били, потім повісили. Літопис за Іпатієвським списком розповідає, як княгиня
Ольга чотири рази мстилася древлянам за вбивство її чоловіка князя Ігоря і кожен раз придумувала
новий вид помсти. Спочатку вона закопала живими в глибоку яму 20 кращих древлянських мужів;
потім спалила в бані інших кращих мужів, посланих до неї послами; потім влаштувала поминки по
чоловікові, на які запросила древлян і, коли вони підвипили, веліла дружині рубати їх. Наостанок,
вона підпалила головне місто Древлянської землі, Іскоростень, старійшин міста спалила, а решту
жителів – одних убила, інших звернула в рабство4.
На переконання древньої людини ображений мусів відомстити, а кривдник повинен понести
відплату за свою вину, що помста – не лише право, а й обов’язок месника, що виконання помсти є
Малиновскій, І. А. (1909). Начальная страница изъ исторіи смертной казни (кровавая месть). Записки
Императорскаго Русскаго Географическаго общества по отделению этнографіи. Сборникъ в честь
семидесятилетия Григория Николаевича Потанина. С-Петербургъ, XXXIV, 189.
2
Малиновскій, І. (1908). Кровавая месть и сметрныя казни. Томскъ: Типо-литоргафія Сибирскаго Т-ва Печатн.
Дъла, I, 8.
3
Там само, 17-18.
4
Малиновскій, І. (1918). Лекціи по исторіи русскаго права. Ростов на Дону: Издательство кооперативного т-ва
«Единение», , 331, 458.; Малиновскій, І. А. (1915). Война и судъ (по поводу юбилея судебной реформы 1864 года).
Варшава: Типографія Варшавскаго Учебнаго Округа, 14.
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славним, доблесним подвигом, а ухилення від нього – ганебним проступком. Тому ніколи закони,
зокрема, про смертну кару, не виконувалися з такою неухильністю як звичай кровавої помсти.
Коло виконавців кровавої помсти і коло тих, кому мстили, було надзвичайно широким. Помста
невинуватим, але пов’язаним тісними зв’язками з винуватим у древніх євреїв мала релігійну санкцію
в книгах Ветхого Завіту. Древні греки мстили не лише за родичів, а й за друзів; Одіссей відомстив
Поліфему за вбивство його супутників. В Чорногорії часто мстили не тому, хто образив, а кращому
з членів того роду, до якого належав кривдник.
Помста була кровавою тому, що завершувалася кровопролиттям. Коли ж вона основувалась
на кровній спорідненості, то набувала характеру кровавої кровної. У арабів, наприклад, помста
переходила з роду в рід і закінчувалась лише зі знищенням усіх противників. У черкес за одного
вбитого рід мстив роду, аул аулу. У осетин усі особи, що належали одному роду, зобов’язані були
надавати між собою взаємний захист, мстити зброєю за смерть, за образу честі, порушення права
особистої недоторканності та власності, із-за чого кроваві помсти не знали меж, знищували цілі роди.
В руському літописі значаться декілька випадків, коли помста викликала нову помсту та коли
месник убивав невинних, але так чи інакше пов’язаних з винним. Наприклад, древляни, помщаючись
Ігорю за утиски, вбили його. Як і кому з древлян помстилася княгиня Ольга, описано вище. Або, коли
кияни змусили князя Ізяслава втекти з Києва, а його двір пограбували, син Ізяслава Мстислав
відомстив киянам: убив 70 винуватих киян, деяких осліпив, а ще деяких, згідно літопису, «без вини
погубив».
Ще, князь Василько, помщаючись винуватцю свого осліплення, місто запалив, а людям, що
тікали від вогню, сотворив помсту і пролив кров невинну. І ще, князь Олег убив князя Святослава.
Брат убитого помстився убивці та його невинним дітям. Після же Святослав, брат Олександра, вбив
Олега і 2 синів його малих1.
За що мстили? Вбивство людини тягло за собою кроваву помсту: вбивця повинен бути убитий і
кров’ю своєю заплатити за кров вбитого. А оскільки в часи первісної дикості життя та особистість
людська цінилася надто низько і вбивства були явищем частим, то, каже І. Малиновський, відповідно й
частим явищем була й кровава помста за вбивство. Але кровава помста викликалась й іншими
злочинами – значними та незначними. В Біблії наводяться випадки кровавої помсти за крадіжку, блуд,
позбавлення честі жінки, побої і навіть за невинну образу самолюбства. Наприклад, Рахіль вкрала ідолів
у свого батька Лавана. Іаків, не знаючи про це, сказав Лавану: «У кого знайдеш богів своїх, той не буде
живим». Або, рабині Одіссея займалися розпустою з женихами Пенелопи. Вони були повішані.
У слов’ян кровава помста застосовувалася у випадку вбивства, крадіжки, образи жінки, перелюбство,
обман, крадіжку, чаклунство. Наприклад, князь Володимир (в оповіданні про Чурила) каже, що він хотів
своїй дружині відрубати буйну голову «за те, що вона його при всіх добродіях обезчестила»2.
Період кровної помсти є не лише час найбільшого розповсюдження вбивств і відплат. Це разом
з тим час найбільшої жорстокості їх здійснення. При цьому придумував різного роду жорстокі форми
вбивств і відплат, викликані відчуттям злобної ненависті, сам народ, творець звичаю. Сам народ був
творцем тих форм мук і знущань над живим чи мертвим ворогом, які мали за мету наругу над ним,
віддячити йому за спричинене зло таким же чи ще більшим злом. Жорстокі форми вбивств і відплат,
каже вчений, також результат властивого усім людям тваринного інстинкту мстивості. Вони в епоху
кровавої помсти відомі всім народам. Не чужою була жорстокість й нашим предкам, руським слов’янам,
окремі види якої наведені тут на прикладах помсти волхвам, помсти княгині Ольги тощо. В древніх
літописах, казках, піснях, переказах, народних легендах йдеться й про інші: відрізання (відрубування)
кінцівок, інших частин тіла, виривання язика, окопування землею, спалювання на багатті,
четвертування, розірвання кіньми, залишення на голодну смерть, залишення в лісі на з’їдання комарами
та мошкою тощо. Звичаї інколи передбачали певний вид простої чи кваліфікованої помсти за певні
діяння винних. Наприклад, на теренах сучасної України підступних жінок – матерів, дружин, сестер,
коханок та ін. – прив’язували до хвостів жеребців, а жеребців пускали в поле, або в степ. Але руські
слов’яни пережили цей період, за висловом І. Малиновського, в доісторичні часи. В початковому
літописі збереглись лише короткі вказівки на те, що такий період був колись. Зокрема, розповідаючи
Малиновскій, І. А. (1909). Начальная страница изъ исторіи смертной казни (кровавая месть). Записки
Императорскаго Русскаго Географическаго общества по отделению этнографіи. Сборникъ в честь
семидесятилетия Григория Николаевича Потанина. С-Петербургъ, XXXIV, 190-193.
2
Малиновскій, І. (1908). Кровавая месть и сметрныя казни. Выпускъ I. Томскъ: Типо-литоргафія Сибирскаго
Т-ва Печатн. Дъла, 28-34.
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про новгородських слов’янах до запрошення варязьких князів, літописець каже: «Нет в них правды и
встал род на род, и были усобицы в них, и воевали сам на сам почаще». Древляни, зі слів літописця,
колись в старовину «живя зверским образом, живущие скотски и убивая друг друга»1.
І. Малиновський тим не менше поділяє погляди тих вчених, які вважали помсту в первісному
суспільстві «доброчинним інститутом». Він наводить такий, зокрема, вислів англійського вченого,
спеціаліста з питань первобутньої культури, Ед. Тайлора, з його наукової праці, виданої у 1882 р.
у Санкт-Петербурзі, «Антропологія»: «Суспільство ради свого блага користується інститутом
помсти, який людина поділяє з нижчими тваринами… Ніхто у кровавій помсті не може заперечувати
її практичної розумності та користі для утримання людей від насильства на тому ступені, де не існує
ще особливих суддів і катів. По суті з поміж усіх дикунів і варварів кровавий месник, як би мало
не усвідомлював цього в своєму дикому шаленстві, виконував свою долю обов’язку порятунку народу
від смерті, як наслідку кровавих справ»2. Він погоджується також з вітчизняними істориком-юристом
А. Богдановським, що «самозахист, самосуд, який обумовлювався обставинами часу, на протязі цілих
віків був мірою, що сприяла до вищого розвитку суспільних відносин»3.
Але й на загалом прогресивний, «доброчинний інститут» самосуду та помсти як тваринного
інстинкту повністю розповсюджується правило, що витікає з закону поступовості розвитку
суспільних відносин і на яке вказує І. Малиновський, а саме, що в кожній історичній епосі поряд
з рисами, які характеризують цю епоху мають місце так звані «переживання» минулого4. Проходять
віки. Міняються умови життя. Міняються погляди і поняття. І те, що вважалось подвигом, стало
вважатися злочином. Епоха панування звичаїв помсти була епохою жорстоких внутрішніх воєн
(bellum omnium contra omnes). Люди жили в стані безперервного страху за життя, здоров’я, свободу і
майно, при повній незабезпеченості особистої та майнової безпеки, при пануванні самоуправства,
насилля та свавілля. Такий стан не міг залишатися незмінним, бо він підривав корінні основи
суспільного життя. Вихід цей був знайдений не зразу і не в усіх народів водночас. Розвиваються
розумові сили дикуна; він привчається з’ясовувати причини та наслідки своїх поступків, привчається
володіти своїми почуттями; мстива роздратованість замінюється холоднокровним розслідуванням
справи і впливом на злочинця в інтересах загального блага. Людина поступово проникає в таємниці
природи, вчиться користуватися її силами для задоволення своїх потреб; страх перед стихіями
проходить, боротьба за виживання полегшується. Міняються форми суспільних союзів. Вони
переходять від невеликих і простих до більш крупних і більш складних; ідея солідарності
розповсюджуються на більш широке коло людей. Взаємна допомога і розподіл праці у великих,
складних суспільних союзах наштовхують людину на думку, що можна досягти кращого майбутнього
не шляхом взаємного знищення, а шляхом спільної роботи. У відповідності з цим змінюються
старовинні моральні поняття та релігійні погляди. Правило «вбивати можна» замінюється правилом
«вбивати не можна». Бог караючий, Бог-месник замінюється Богом любові та милосердя. Змінюються
юридичні погляди та норми права; помста вважається не правом, а самоуправством; боротьба
зі злочинами переходить в руки суспільної влади. Повільно та поступово міняються умови життя.
Одночасно з цим здійснюється надзвичайно повільний процес вимирання кровавої помсти і за родом
образ, і щодо осіб, а також в часі та просторі5.
У різних народів процес вимирання кровавої помсти, самосуду і саморозправи мав свої
особливості, оскільки умови зовнішньої природи, серед яких живуть різні народи (клімат, родючість
ґрунту, географічне положення країни тощо) не одинакові; не одинакові також умови економічного
та взагалі суспільного життя. Звідси й національні особливості, що помічаються і в мистецтві, і в
літературі, і в моралі, а також в праві6.
Малиновскій, І.А. (1909). Начальная страница изъ исторіи смертной казни (кровавая месть). Записки
Императорскаго Русскаго Географическаго общества по отделению этнографіи. Сборникъ в честь
семидесятилетия Григория Николаевича Потанина. С-Петербургъ, XXXIV, 201-209.
2
Малиновскій, І. (1908). Кровавая месть и сметрныя казни. Томскъ. Типо-литоргафія Сибирскаго Т-ва Печатн.
Дъла, I, 49.
3
Там само, 8.
4
Малиновскій, І. (1907). Лекціи по исторіи русскаго права. Томскъ: Типографія Сибирскаго Тов-ва Печатн. Дъла, 7.
5
Малиновскій, І. (1908). Кровавая месть и сметрныя казни. Томскъ. Типо-литоргафія Сибирскаго Т-ва Печатн.
Дъла, I, 55-72; Малиновскій, І. (1918). Лекціи по исторіи русскаго права. Ростов-на-Дону: Издательство
кооперативного т-ва «Единение», 333-335.
6
Малиновскій, І. (1914). Лекциі по исторіи русскаго права. Варшава: Типоргафія «Русскаго Общества», I, 6-7.
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Надзвичайно рішучий вплив на вимирання помсти, на переконання І. Малиновського, мала
система грошових викупів, суть якої полягала у тому, що месник отримував грошовий викуп і
відмовлявся від помсти. Устами князя Володимира Святого літописець висловлює ту думку, що
в X віці звичай грошових викупів уже вважався старовинним звичаєм. Віра і головщина за вбивство,
продаж і урок за решту образ: ось звичайний наслідок злочинів. Уже перша стаття «Руської Правди»
постановляла: «Якщо уб’є одна людина іншу, то члени роду повинні мстити; якщо ж месника не буде,
то вбивця повинен заплатити викуп за голову». При цьому вислів «месника не буде» означав, що
не виявиться особи, яка бажає або має можливість відомстити. Отже, період грошових викупів – є
перший період кримінального права1. Добавимо, а також перший період становлення права
кримінально-виконавчого, оскільки останнє є обов’язковим для реалізації першого.
Важливу роль в обмеженні самосуду мало також запровадження писаного права і суду, в тому
числі й в руських слов’ян. В «Руській Правді» є така стаття: якщо господар впізнає у кого-небудь
свою річ, то не повинен насильно відбирати її, кажучи: «це моє», а повинен сказати: «іди на звід, де
ти взяв її» (ст. 13 Акад. сп.). Загалом же в Київській Русі самосуд ще допускався, але він уже входив
у різні комбінації з судом. Одна комбінація: ображений розправляється з кривдником, а потім заявляє
в суд, що він відомстив. Суд санкціонує уже здійснений акт помсти. Інша комбінація навпаки:
ображений звертається в суд і з дозволу суду розправляється з кривдником. Така комбінація
передбачалася, зокрема, в договорі з греками 945 року: якщо б відбулося вбивство, то вбивця
засуджується до смерті судом і потім видається родичам убитого, щоби вони вбили його. В литовськоруському праві післясудова помста практикувалася ще в XV ст. і навіть XVI ст. В Судебнику
Казимира є така постанова: якщо злодія видадуть, за вироком суду, потерпілому, то останній
зобов’язаний його покарати, бо «над злодієм милості не буде». В першому Литовському Статуті
передбачалися випадки, коли злочинець, засуджений до смертної кари, видається потерпілому
«горлом», для того, щоби «він його вбив»2. В другому і третьому Литовських Статутах про самосуд
вже не йдеться. Отже, можна вважати, що на теренах України він як явище загалом вимер. Самосуд і
помста зробилися діяннями забороненими. Приведення судового вироку до виконання перейшло
в руки державних органів.
Але, зазначав І. Малиновський, традиції самосуду зберігаються, надовго зберігаються й
пережитки цього старовинного інституту. По-перше, бувають випадки, коли і в культурному
суспільстві вони як виняткові явища можуть відроджуватися. У людини, яка стала жертвою тяжкої
образи, в будь-який час через стан сильного збудження може проснутися притаманний їй тваринний
інстинкт мстивості і вона зі своїми кривдниками може поступити так, як поступали її віддалені
предки, що жили в епоху первісної дикості: власноручно розправитись з ворогами, а вороги
не залишаться в боргу і на помсту відповідять помстою. По-друге, такі моменти відродження кровавої
помсти припадають на часи народних заворушень та бунтів, де набувають характеру епідемій.
В Литовсько-руській державі та на її теренах це селянські, козацькі повстання, гайдамаччина та інші,
які характеризувалися надзвичайно жорстокими проявами розправи над своїми ворогами, винними і
безвинними, і не менш жорстокі розправи при придушенні вказаних заворушень і бунтів.
В Московській державі та Російській імперії були такого ж характеру бунти та повстання, найбільші
та найжорстокіші з яких під проводом Разіна і Пугачова, революційні події 1905-1907 років,
1917 року, а пізніше – під час революційного терору і громадянської війни. А по-третє, це війни, бо
війна повертає нас до давніх часів самосуду і помсти. На війні противники підпорядковуються голосу
мстивого відчуття, одні в меншому, інші в більшому ступені, легко переходять межу дозволеного та
доцільного, легко здійснюють неприпустиме, несправедливе і жорстоке. Війна вважається великим
подвигом так само як помста вважалась доблесним подвигом в древності.
Треба вірити, пророкує учений, що наші віддалені потомки доживуть до того часу, коли і
міжнародні суперечки будуть вирішуватися не силою, а правом, не війною, а судом3.
Висновки. Отже, згідно поглядів проф. І. Малиновського на кримінально-виконавче право, це
право зародилося на зорі людства й складало з правом кримінальним та судовим органічну єдність.
Малиновскій, І. (1908). Кровавая месть и сметрныя казни. Томскъ: Типо-литоргафія Сибирскаго Т-ва Печатн.
Дъла, I, 77, 121.
2
Малиновскій, І. (1918). Лекціи по исторіи русскаго права. Ростов-на-Дону: Издательство кооперативного
т-ва «Единение», 458.
3
Малиновскій, І. А. (1915). Война и судъ (по поводу юбилея судебной реформы 1864 года). Варшава:
Типографія Варшавскаго Учебнаго Округа, 14-19.
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У своєму первісному розвитку це право пройшло три стадії: перша – у формі самосуду як тваринного
інстинкту, а друга – у формі самосуду як права людини та її священного обов’язку. На третій стадії
свого розвитку самосуд став витіснятися державою, її писаним правом і судом. Відбулося
становлення судового та кримінального, а разом з ним й кримінально-виконавчого права. Але прояви
самосуду мали місце й в подальший історії людства та мають дотепер. Одним з таких проявів
самосуду є війни, де самосуд, саморозправа, помста проявляються і у формі тваринного інстинкту, і
у формі права та обов’язку.

References:
1. Tatsii, V. Ya., Rohozhun, A. Y., Honcharenko, V. D. (2003). Іstoriia derzhavy i prava Ukrainy [History of State
and Law of Ukraine]. Kyiv: In Yurе, 1. [in Ukrainian].
2. Boiko, I. Y. (2014). Istoriia pravovoho rehuliuvannia tsyvilnykh, kryminalnykh ta protsesualnykh vidnosyn v Ukraini
(IX-XX st.) [History of Legal Regulation of Civil, Criminal, and Procedural Relations in Ukraine (19th – 20th centuries)].
Lviv: LNU imeni Ivana Franka. [in Ukrainian].
3. Olefir, V. I., Kolb, O. H. (2016) Kryminalno-vykonavche pravo Ukrainy. U skhemakh i tablytsiakh [criminal Executive
Law of Ukraine. Schemes and Tables]. Kyiv. [in Ukrainian].
4. Malynovskyi, O. O. (1928). Radianski popravcho-trudovi ustanovy porivniuiuchy z burzhuaznymy tiurmamy
[Soviet Correctional Institutions in Comparison with Bourgeois Prisons]. Zbirnyk Sotsialno-Ekonomichnoho viddilu
Vseukrainskoi Akademii Nauk [Social and Economic Department of Ukrainian Academy of Sciences, Journal.
Kyiv, 16. [in Ukrainian].
5. Malynovskii, I. (1908). Krovavaya mest i smertnyie kazni [Bloody Revenge and Death Penalties. First edition].
Tomsk: Typo-lytografiia Sybirskago T-va Pechatn Diela, I. [in Russian].
6. Malynovskii, I. (1909). Krovavaya mest i smertnyie kazni [Bloody Revenge and Death Penalties. Second Edition].
Tomsk: Typo-lytografiia Sybirskago T-va Pechatn.Diela, II. [in Russian].
7. Malynovskii, I. A. (1909). Nachalnaia stranitsa iz istorii smertnoi kazni (krovavaia mest) [The Initial Stage of Death
Penalty History (Bloody Revenge)]. Zapyski Imperatorskago Russkago Geograficheskago obshchestva po otdeleniiu
etnografii. Tom XXXIV/ Sbornik v chest semidesiatiletiia Grygoriia Nikolaievicha Potanin [Notes of the Ethnography
department of the Emperor’s Geography Society of Russia. Part XXXXIV/ Dedicated to the 70th anniversary
of Grygorii Nikolaievich Potanin]. S-Petersburg. [in Russian].
8. Malynovskii, I. (1894). Uchenie o prestuplenii po Lytovskomu Statutu [The Science of Crime under the Lithuanian
Statute]. Kyiv: Typografiia Imperatorskago Universiteta sv. Vladimira. [in Russian].
9. Malinovskii, І. (1918). Lektsyi po istorii ruskago prava [Lectures on Russian Law History]. Rostov-on-Don:
Izdatelstvo kooperativnogo t-va «Yedinenie». [in Russian].
10. Malynovskyi, O. O. (1926). Kara i zasoby sotsiialnoho zakhystu [Punishment and Social Protection Tools].
Zapysky Sotsiialno-Ekonomichnoho viddilu [Notes of Social and Economic Department]. Kyiv, IV. [in Ukrainian].
11. Malynovskyi, O. O. (1927). Pro studii nad zlochynnistiu ta zlochyntsiamy [About the Studies on Crime Rates and
Criminals]. Zapysky Sotsiialno-Ekonomichnoho viddilu [Notes of Social and Economic Department]. Kyiv, V-VI.
[in Ukrainian].
12. Malynovskyi, I. A. (1928). Istoriia russkago obshchestvennogo stroia [History of the Russian Society Development].
Rostov-on-Don: Izdatelstvo Kooperativnago T-va Yedinenie». [in Russian].
13. Malynovskyi, O. (1929). Starodavnii derzhavnyi lad skhidnykh slovian ta yoho piznishi zminy. Narysy z istorii
prava [Ancient State Order of Eastern Slavs and Its Further Changes. Law History]. Zbirnyk SotsiialnoEkonomichnoho viddilu [Notes of Social and Economic Department]. Kyiv. [in Ukrainian].
14. Malynovskiy, I. A. (1910). «Krovavaia mest i smertnaia kazn»: Protokol doklada i prenii po dokladu na zasedanii
ugolovnogo otdeleniia Yuridecheskogo obshchestva pri Imperatorskom S.-Peterburgskom universitete,
izdavaiemyie pod redaktsiiei Predsedatelya grazhdanskogo otdeleniia obshchestva V.V.Vinavera (1908-1909 г.)
[Bloody Revenge and Death Penalty: Report and Its Reviews during Criminal Department Meeting
of the St. Petersburg Emperor’s University Law Society. Ed. V.V. Vinaver, the chairman of the Society’s Civil
Department. Part I (1908-1909)]. S.-Petersburg: Typografiia M.M. Stasiulevicha, I. [in Russian].
15. Malynovskii, I. A. (1915). Voina i sud (po povodu yubilieia sudebnoy reformy 1864 goda) [War and Trial
(dedicated to the legal reform of 1864 anniversary)]. Warsaw: Typografiia Varshavskago uchebnago okruga.
[in Russian].
16. Malynovskii, I. (1907). Lektsii po istorii russkago prava [Lectures on Russian Law History]. Tomsk: Typografiia
Sibirskago Tov-va Pechatn.Dela. [in Russian].
17. Malynovskii, I. (1914). Lektsii po istorii russkago prava [Lectures on Russian Law History]. Warsaw: Typografiia
«Russkago obshchestva», I. [in Russian].

181

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)

DOI: 10.46340/eppd.2020.7.6.22

Oleksandr Gryshchenko
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4734-1561
The State Scientific Research Forensic Center of the Ministry of Internal Affairs
of Ukraine

HISTORICAL GENESIS OF USE
OF BALLISTIC REGISTRATION EXPERT SERVICE
OF MIA OF UKRAINE IN CRIMINAL OFFENSES
INVESTIGATION
Олександр Грищенко
Державний науково-дослідний експертно-криміналістичноий центру МВС України

ІСТОРИЧНА ГЕНЕЗА ВИКОРИСТАННЯ
БАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ
МВС УКРАЇНИ У РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ
Ballistic registration is part of the forensic registration system of the Expert Service of the MoI of
Ukraine. Prerequisites for its emergence, formation and development are the invention of
firearms and the formation of forensic ballistics, as well as the evolution of criminal registration
concept, criminology in general and expert institutions involved in the establishment and
maintenance of such processes. This article summarizes the historical aspects of ballistic
registration establishment under Expert Service of the MoI of Ukraine in its modern state, as well
as institutions that were engaged in this activity within different historical periods.
The study used general and specific methods which are a means of scientific research. In
particular, comparative method is used during the analysis of substantive and procedural law,
scientific categories, definitions and approaches; historical method provided an opportunity to
reveal the meaning of “ballistics” and “registration” concepts, to highlight the development of
scientific views concerning certain issues; systemic-structural method is used for a comprehensive
generalization of the acquired practical experience of ballistic objects registration.
Keywords: ballistics, registration, forensic science, expert service, weapon.
Вступ. Оскільки балістичний облік входить до системи криміналістичних обліків Експертної
служби МВС України, то передумовами їх виникнення, становлення та розвитку є винахід
вогнепальної зброї та формування судової балістики, а також започаткування, становлення та
розвиток кримінальної реєстрації, криміналістики в цілому та експертних установ, котрі займались
формуванням та веденням таких обліків. Тому, вважаємо необхідними в рамках цієї статті стисло
викласти етапи виникнення та становлення криміналістики в цілому, судової балістики та
криміналістичної реєстрації, що мали основоположне значення для появи балістичного обліку
Експертної служби МВС України у його сучасному вигляді, а також установ, що у різні історичні
періоди займались їх веденням.
Стан дослідження. Фундаментальні засади криміналістичної техніки та функціонування
криміналістичних обліків розкриті у працях провідних вчених-криміналістів: Г.Л. Грановського, В.В.
Бірюкова, А. В. Іщенка, В. С. Митричева, В. І. Пашко, В. Ю. Шепітька.
Однак, балістичні обліки, й зокрема – балістичний облік Експертної служби МВС України
не був предметом окремого дослідження. Загальновідомо, щоб з’ясувати сутність явища, слід вивчити
його історію. Даний аспект є також недослідженим у науковій літературі.
Мета дослідження. Метою статті є формування історичної генези використання балістичного
обліку Експертної служби МВС України у розслідуванні кримінальних правопорушень.
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У дослідженні використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи, які є засобами
наукового пошуку. Зокрема, спеціально-правові методи: порівняльно-правовий – під час аналізу норм
матеріального і процесуального права, наукових категорій, визначень та підходів; історикоправовий – надав можливість розкрити зміст понять «балістика», «облік», висвітлити розвиток
наукових поглядів на окремі проблемні питання; системно-структурний метод – для комплексного
узагальнення набутого практичного досвіду щодо використання балістичного обліку Експертної
служби МВС України у розслідуванні кримінальних правопорушень.
Виклад основного матеріалу. Формування криміналістики та окремих її розділів здійснювалось
багато в чому шляхом використання знань із інших галузей науки та практики. Можна сказати, що
завдяки дії закону активного творчого пристосування досягнень різноманітних наук для цілей
кримінального судочинства, знання її галузі балістики були сприйняті криміналістикою та адаптовані
до цілей розкриття, розслідування та попередження кримінальних правопорушень. Слід сказати, що сам
термін «судова балістика» почав використовуватися в криміналістичній науці та практиці відносно
недавно. У 1937 році відомий судовий медик та криміналіст В.Ф. Черваков після багаторічної роботи
щодо узагальнення теорії та практики використання результатів дослідження зброї, боєприпасів, слідів
пострілу для вирішення задач судочинства завершив оформлення системи знань у цій галузі та
обґрунтував необхідність і доцільність виділення окремого розділу в криміналістиці, який назвав
«Судова балістика». Загальноприйнятим вважається, що історія використання вогнепальної зброї бере
свій початок із 14 століття. Однак є свідчення про більш давні часи застосування вогнепальної зброї,
адже власне поява вогнепальної зброї пов’язана з винаходом пороху.
Вивчення літератури дозволяє говорити про те, що раніше інших фахівців на сліди пострілу
звернули увагу медики. Взагалі виникнення науки судової медицини, як правило, відносять до часу
узаконення звичаю залучати судових медиків до розв’язання питань розслідування злочинів проти
здоров’я та життя громадян.
Першою спробою наукового обґрунтування експертної практики дослідження вогнепальної
зброї був вихід у 1874 році в Москві роботи А. Наке «Судебная химия», де значна увага приділялась
дослідженню зброї та боєприпасів, встановленню давності стрільби та іншим питанням. В 1879 році
в Москві вийшла в світ друга книга, що висвітлювала питання судової балістики, написана медиком
М. Щегловим робота «Материал к судебно-медицинскому исследованию огнестрельных
повреждений»1.
Можливості використання знань з балістики у розкритті та розслідуванні злочинів викликали
інтерес науковців га працівників правоохоронних органів різних країн. На почату ХХ століття в Росії,
як і у всьому світі, приділялась досить значна увага вогнепальній зброї як засобу вчинення злочину.
Так, в роботі І.М. Снєгірьова «О сыске», що вийшла в 1908 році, значна увага приділяється
конструкції основних видів вогнепальної зброї та слідам її дії на перешкодах. Професор Лозанського
університету Р.А. Рейс, під час лекцій членам делегації судового відомства Росії в 1911 році, приділяє
досить значну увагу вогнепальній зброї. В Санкт-Петербурзькому та Одеському кабінетах науковосудової експертизи протягом 1913 року проводять по 1 ідентифікаційній балістичній експертизі,
об’єктами яких є кулі та гільзи. У 1915 році, в Харкові виходить книга відомого згодом криміналіста
М.С. Бокаріуса «Судебная медицина в изложении для юристов», де, окрім інших питань,
висвітлювались і деякі проблеми балістики. В тому ж році у Петербурзі виходить друком
фундаментальна робота С.М. Трегубова «Основи уголовной техники. Научно-технические приемы
расследования преступлений». В роботі, що складалась з 16 глав докладно описувався процес огляду
місця події та слідів, котрі можуть бути там виявлені і вилучені, а також вперше, як нам відомо,
докладно висвітлені можливості ідентифікації зброї за слідами на кулях та гільзах2.
В грудні 1913 року у французькому журналі «Архіви кримінальної антропології та судової
медицини» професор судової медицини із Парижа Балтазар надрукував статтю, в якій стверджував
що на денці гільз залишаються характерні сліди ударника, патронного упору (всіх його швів та
нерівностей) та зачепу викидача, котрі різні у різних типів зброї3. Так було вперше встановлено, що
сліди зброї на стріляній гільзі мають ідентифікаційне значення.
Крім проведення досліджень, на початку XX століття науковці спрямовували свої зусилля
на технічне інструментальне та методичне забезпечення балістичних досліджень. Так, керівник
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Московського кабінету науково-судової експертизи В.Л. Русецький у 1916 році розробив прилад для
дослідження внутрішньої поверхні ствола вогнепальної зброї і фотографування його особливостей
без порушення цілісності конструкції зброї, котрий не був виготовлений у зв’язку з війною та
революцією. У 1918 році, професор судової медицини Київською університету К.Л. Таранухін
сконструював прилад для макро- та мікрофотографування куль1.
Наукові розробки з проблем судової балістики значно пожвавішали після закінчення Першої
світової війни. У судово-медичні інститути при університетах, у судово-хімічні лабораторії
повернулися піонери судової балістики довоєнного часу, щоб разом з новим поповненням вчених і
техніків продовжити перервану війною роботу.
Так, в 1919 р. у Люксембурзі Пьер Мединже знову взявся за вивчення слідів на патронних
гільзах. Доктор Г. де Реште (у 1920 році очолив новостворену бельгійську Школу кримінології і
поліцейської науки) і підполковник Маже (професор бельгійської військової школи) рік за роком
працювали, знімаючи зліпки і відбитки з гільз, фотографуючи їх під мікроскопом, позолочуючи
свинцеві кулі, щоб вони краще виходили на фотознімках. Саме завдяки їм європейські установи
по ідентифікації вогнепальної зброї довгий час займалися гільзами в набагато більшому обсязі, ніж
американські.
У Парижі повернувся до своєї роботи професор Балтазар. Інший французький дослідник –
Е. Локар з Ліона – йшов власним шляхом. У Голландії доповіді про свої досліди робили такі
криміналісти і хіміки, як Гульст і Ван Ледден Гульзебош. В Афінах ставив експерименти грецький
дослідник Георгіадіс. Росіяни Матвєєв і Зюськін, як і поляк Соболевський, виступили з низкою
наукових праць по експертизі вогнепальної зброї. У Німеччині займалися науковими винаходами й
експериментами Август Брюнінг і доктор Крафт із Берліна, Фрідріх Петрускі з інституту судової
медицини університету в Бреслау, радник поліції Вайценеггер з управління поліції Штутгарта, а також
Отто Мецгер, директор бюро хімічних експертиз міста Штутгарта2.
Перша у світі спеціалізована експертна установа з проблем судової балістики – «Бюро судової
балістики» була створена у Нью-Йорку (США) в 1923-1924 роках, а у 1925 році був створений перший
порівняльний мікроскоп3.
Розвиток судової балістики продовжувався і в Європі.
У СРСР у 1924 році виходить робота І.М. Якимова «Практическое руководство
к расследованию преступлений», в третьому розділі якої (Технические методы обнаружения и
закрепления следов преступлений) значна увага приділяється методам виявлення, вилучення та
дослідження слідів пострілу, а також рекомендації по їх зберіганню4.
Вагоме практичне значення для спеціалістів мала робота «Краткое пособие для экспертов»,
видана ВКР ГУ Робітничо-селянської міліції НКВС СРСР у 1935 році. В Україні відомий вченийкриміналіст С.М. Матвєєв, в 1936 році запропонував копіювати сліди на поверхні кулі за допомогою
желатинового покриття фотопластинок, а у 1937 році співробітник Харківського НДІ А.Ф. Дмитрієв
створює модель більш досконалого, ніж прилад Брюнінга, апарату для фотографування куль5.
Перший в СРСР підручник з криміналістики, випущений в 1935 році (В.І. Громов,
С.М. Потапов, І.М. Якімов та ін.) в главі «Уголовная техника», написаній І.М. Якімовим, включав
підрозділ «Исследование вещественных доказательств и следов», де досить докладно описані види
слідів дії вогнепальної зброї та методів їх виявлення і дослідження. В наступному (другому)
підручнику, випущеному в 1938 році, в главу «Исследование вещественных доказательств и следов»,
також написану І.М. Якімовим, було включено самостійний підрозділ «Экспертиза огнестрельного
оружия и огнестрельных повреждений», написаний В.Ф. Черваковим.
Наукові винаходи вчених у різних галузях науки і техніки та їх активне пристосування для
потреб дослідження зброї та слідів її застосування стали основою формування нової галузі
криміналістики. В 1937 році, відомий судовий медик та криміналіст В.Ф. Черваков в своїй практичній
діяльності проаналізував роботи вчених та практиків світу у галузі дослідження зброї в інтересах
судочинства, систематизував їх та визначив систему цих знань як «судова балістика»6.
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У 1940 році, в Москві, за співавторством Б.М. Шавера та А.І. Вінберга було видано четвертий
підручник: «Криміналістика. Підручник для юридичних шкіл та курсів». Основною відмінністю цього
підручника від попередніх було теоретичне обґрунтування поняття науки криміналістики, її завдання
та предмету, а глава «Уголовная техника» по своєму змісту була подібною до підручників попередніх
випусків. Це ж саме можна сказати і про підручники випуску 1945, 1949 та 1950 років.
Першою в СРСР фундаментальною працею в галузі балістики стала колективна робота
«Материальная часть стрелкового оружия», видана в двох книгах 1945 та 1946 роках під загальною
редакцією академіка Благонравова. В даній роботі було проаналізовано будову різних систем зброї та
докладно описано конструктивно-розмірні характеристики найбільш відомих на той час моделей
зброї виробництва СРСР та зарубіжних країн.
Однак, науковою основою ідентифікації в сучасній судовій балістиці стали роботи Б.М.
Комаринця «Криминалистическрое отождествление огнестрельного оружия по стреляным гильзам»
(1955 року) та «Идентификация огнестрельного оружия по выстреленным пулям» (1961 року), а також
робота С.Д. Кустановича «Судебная баллистика» (1956 року).
Значний внесок в розвиток судовобалістичної експертизи зробили такі видатні вчені як В.Є.
Бергер, Г.Л. Грановский, І.А. Дворянский, Б.Н. Єрмоленко, В.С. Митричев, М.В. Портнов, Є.І.
Сташенко, Х.М. Тахо-Годі, Є.М. Тихонов, А.І. Устінов, В.В. Філліпов, Б.І. Шевченко та ін.
Окрему увагу слід звернути на розвиток криміналістичних установ СРСР та України.
У 1917 році в СРСР почали створюватись правоохоронні органи, до складу яких було включено
створені раніше експертні установи.
В 1919 році колегія НКВС приймає рішення про створення при Центррозшуку кабінету судових
експертиз, реєстраційного та дактилоскопічного бюро і Кримінального музею. У м. Харкові, при ВКР
НКВС УРСР були створені науково-технічне відділення та фотохімічна частина1
В 1923 році затверджено Положення про кабінети судових експертиз, створено Харківський
кабінет науково-судової експертизи (керівник Н.С. Бокаріус), Київський (В.І. Фаворський) та
Одеський (М.П. Макаренко) кабінети отримали статус державних, а з 1925 року стають інститутами
та залишаються єдиними інститутами в СРСР до 1929 року. В РРФСР кабінетів науково-судової
експертизи не існувало, однак функціонувала ціла низка НТВ міліції, а окремі балістичні експертизи
проводилися в лабораторіях вищих учбових закладів. В вересні 1923 року при Головному управлінні
міліції створюється науково-технічний кабінет (завідувач А.А. Єлісєєв, консультант Н.С. Бокаріус)2.
У 1944 році при МЮ СРСР була створена Центральна криміналістична лабораторія (керівник
Б.І. Шевченко), котра з 1946 року була включена в структуру Всесоюзного інституту юридичних наук
МЮ СРСР, з 1 жовтня 1962 року, об’єднавшись з московською лабораторією судових експертиз,
перетворена на Центральний НДІСЕ при юридичній комісії Ради міністрів РРФР, котрий в 1970 році
перейменовано на Всесоюзний НДІСЕ МЮ СРСР.
В 1949 році у складі НТВ ГУМ організовано Науково-дослідний інститут криміналістики
(керівник Б.М. Комаринець), який з 1950 року став вищою загальносоюзною ланкою науковотехнічних підрозділів міліції. Також, в 1949 році було утворено Всесоюзний науково-дослідний
інститут криміналістики Прокуратури СРСР (перший керівник С.П. Мітрічев)3.
27 грудня 1950 року Міністр юстиції СРСР затвердив Положення про експертну установу.
Таким чином, в 1950-ті роки в СРСР функціонувало три загальносоюзні експертні установи, що
підпорядковувались різним правоохоронним відомствам.
Науково-технічна служба НКВС СРСР була виділена в самостійну службу лише на початку
1950-х років. У його структурі вперше з’явилась окрема балістична лабораторія.
Перша настанова з питань регламентації діяльності криміналістичних підрозділів органів
внутрішніх справ була затверджена наказом МВС СРСР від 10 лютого 1972 року № 45. Наказом МВС
СРСР від 30 листопада 1989 року № 300 «Про підвищення ефективності діяльності експертнокриміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ» було удосконалено окремі положення діючої
Настанови. Цим ще наказом НТВ були перейменовані в експертно-криміналістичні управління
(відділи, відділення, групи).
Белкин, Р. С. Винберг, А. И. (1982). История советской криминалистики: Этапы возникновения и становления
науки (1917-1930-е). Москва, 65.
2
Белкин, Р. С. (1999). История отечественной криминалистики. Москва, 116.
3
Белкин, Р. С. Винберг, А. И. (1982) История советской криминалистики: Этапы возникновения и становления
науки (1917-1930-е.). Москва, 69-76.
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Наказом МВС Української РСР від 31 травня 1991 року № 212/дск «Про затвердження
Положення про Експертно-криміналістичне управління МВС УРСР, Приблизного положення про
експертно-криміналістичний відділ, відділення обласних УВС, УВСТ» було суттєво збільшено
організаційно-штатну чисельність експертно-криміналістичних підрозділів ОВС УРСР, а також
розширено повноваження ЕКУ МВС УРСР як вищої керівної ланки експертної служби ОВС.
Після розпаду СРСР та проголошення незалежності України виникла необхідність створення
центрального експертного підрозділу, котрий забезпечував би розробку методик проведення
досліджень, виконання найбільш складних та повторних експертиз, а також ведення центральних
криміналістичних обліків. Такий підрозділ було створено наказом МВС України № 59 від 10 лютого
1992 року «Про створення криміналістичного центру при МВС України».
Діяльність експертно-криміналістичних підрозділів ОВС в умовах незалежної України було
вперше регламентовано наказом МВС України від 9 березня 1992 року № 140 «Про затвердження
Положення про діяльність експертно-криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ
України». Наказом МВС України від 14 січня 1994 року № 190 «Про введення Інструкції по
формуванню, веденню та використанню криміналістичних обліків Криміналістичного центру
Міністерства внутрішніх справ України» було започатковано ведення центральних криміналістичних
обліків в ОВС України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 1998 року № 617, було утворено
Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Настанова про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України була затверджена
наказом МВС України від 30 серпня 1999 року № 682, стала одним з основних відомчих нормативноправових актів, що регламентує діяльність служби в сучасних умовах. Постановою Кабінету
Міністрів України від 20 червня 2000 року № 988 було утворено Експертну службу МВС України,
котра на сьогоднішній день охоплює експертні підрозділи МВС України всі рівнів.
Як свідчать літературні джерела, першими серед усіх існуючих на сьогоднішній день
балістичних обліків було запроваджено оперативно-довідкові обліки, а саме: облік зброї, що
застосовувалась під час вчинення злочинів, та зброї, вилученої із незаконного обігу. Поява першого
з них стала можливою завдяки виникненню та розвитку в країнах західної Європи правової
статистики. Однак, існуючі на початку ХІХ ст. у Франції обліки накопичували лише статистичні дані,
що відображали кількість зброї, що застосовувалась при вчинені вбивств та назви місцевостей, де
були вчинені вбивства1.
Поява обліку вогнепальної зброї, вилученої із незаконного обігу, перш за все була пов’язана
із запровадженням у окремих державах обмежень щодо прав володіння зброєю їх громадянами та
проведенням правоохоронними органами цих держава заходів по вилученню зброї із незаконного
обігу. Так, лише у Нью-Йорку (США), протягом 1922 року поліцією було вилучено із незаконного
обігу більше 3 тисяч одиниць ручної вогнепальної зброї2.
Першими довідково-інформаційними балістичними обліками, створеними для потреб боротьби
зі злочинністю, були колекції вогнепальної зброї та довідники з описаннями та зображеннями її
основних конструктивно-розмірних та технічних характеристик.
Перші історичні відомості про запровадження експертно-криміналістичного обліку куль та
гільз, вилучених з місць нерозкритих злочинів відносяться до початку ХХ ст.
Проаналізувавши низку літературних джерел, можна зробити обережний висновок про те, що
на почату ХХ століття в Росії, незважаючи на досить значні успіхи багатьох вчених і практиків в
галузі балістичних досліджень, жодних криміналістичних балістичних обліків загальнодержавного
або регіонального масштабів не існувало. Окремі відомості про тяжкі злочини, вчинені
із використанням вогнепальної зброї, знаходили своє відображення у формах статистичної звітності,
однак інформація про зброю у картках різних форм звітності носила факультативних характер, тому
в більшості випадків не фіксувалась.
Перший оперативно-довідковий криміналістичних балістичний облік в УРСР був
запроваджений наказом народного комісара республіки України від 14 квітня 1936 року № 80
«Про введення Інструкції по обліку зброї, що вилучається органами міліції у населення».

1
2

Остроумов, С .С. (1962). Советская судебная статистика. Часть общая и специальная. Москва, 332.
Торвальд, Ю. (1984). Век криминалистики. Москва, 461.
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Виходячи із вищезазначеного, в перші десятиліття існування СРСР, існуючі криміналістичні
обліки, у тому числі балістичні, будь яких суттєвих змін не зазнавали, а нові види обліків з’являлися
лише на регіональному рівні і виключно у порядку власної ініціативи працівників низових
підрозділів1.
Започаткування в СРСР криміналістичних балістичних обліків тісно пов’язано з діяльністю
Б.М. Комаринця, котрий в 1940 році очолив НТВ ГІМ НКВС СРСР, а з 1949 року НДІ криміналістики
у складі НТВ ГУМ НКВС СРСР. Б.М. Комаринець займався розробкою широкого спектру питань в
галузі криміналістики, однак, на нашу думку, його роботи в галузі ідентифікації в судовій балістиці
стали найбільш вагомим внеском в розвиток криміналістичної науки.
Першим методичним посібником з питань функціонування криміналістичних балістичних
обліків стала робота «Використання кулегільзотек при розслідуванні злочинів», видана в 1963 році.
Автори цього посібника (В.П. Власов, А.Н. Самончик) досить докладно виклали методичні
рекомендації щодо організації кулегільзотек, правила направлення матеріалів в кулегільзотеки, а
також принципи роботи кулегільзотек. Також в роботі містяться рекомендації щодо направлення в
Центральну картотеку куль та гільз крім карток із описаннями та зображеннями куль та гільз, самих
куль та гільз зі слідами зброї, вилученим по найбільш резонансним злочинам, або якщо є підозра, що
злочин вчинено «злочинцями-гастролерами». Решта об’єктів в натурному вигляді повинна зберігатись
в кущових кулегільзотеках.
Нормативно-правове закріплення функціонування кулегільзотек на центральному та
регіональному рівнях було здійснено в першій Настанові по роботі криміналістичних підрозділів
органів внутрішніх справ, затвердженій наказом МВС СРСР від 10 лютого 1972 року № 45.
Створення державної кулегільзотеки всієї зброї, що перебуває в обігу на території України,
вперше було започатковано наказом МВС України від 25 березня 1993 року № 164 «Про затвердження
Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення і використання
вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та вибухових матеріалів».
Ведення центрального криміналістичного обліку куль, гільз та патронів зі слідами зброї,
вилучених по фактам вчинення злочинів на території України, в центральному експертному
підрозділі МВС України стало можливим лише після створення Центру криміналістичних досліджень
(наказ МВС України № 59 від 10 лютого 1992 року) та розбудови його матеріально-технічної бази.
Наказом МВС України від 30 серпня 1998 року було затверджено Настанову про діяльність
експертно-криміналістичної служби МВС України, котра на сьогоднішній день є основним
нормативно-правовим актом з питань регламентації функціонування криміналістичних обліків
(розділ 6 Настанови). Функціонування обліку куль і гільз зі слідами зброї регламентовано п. 6.6.
Настанови.
З метою удосконалення нормативно-правової бази функціонування балістичних обліків та
конкретизації окремих положень наказу № 682-98 р. було прийнято наказ МВС України від 2 вересня
1998 року, котрим було затверджено Інструкцію про створення в системі МВС України
кулегільзотеки табельної, відомчої, мисливської і спортивної нарізної вогнепальної зброї та
Інструкцію про формування, ведення і використання криміналістичного обліку гільз із слідами
гладкоствольної вогнепальної зброї.
Висновки. Балістичні обліки в сучасній теорії криміналістики, на підставі причетності їх
до події злочину диференціюються на оперативно-довідкові, експертно-криміналістичні та
довідково-інформаційні (довідково-допоміжні); по способу накопичення реєстраційної
інформації – на картотеки, колекції, альбоми, комп’ютерні бази даних тощо, а також змішані. Для
запровадження кожного з видів балістичних обліків повинні виникнути певні передумови, якими,
на нашу думку, являється рівень розвитку криміналістичних знань на певному історичному відрізку
в галузі дослідження зброї та криміналістичної реєстрації. Тому природно, що кожен із сучасних
видів балістичних обліків впроваджувався в різні історичні періоди і в різних місцевостях, а
до досягнення сучасного рівня свого функціонування підлягав численним видозмінам та
удосконаленням, викликаним потребами практики боротьби зі злочинністю та новими
досягненнями криміналістичної науки.
Пашко, В. І. (1995). Наукові та методичні основи організації і використання експертно-криміналістичних
обліків органів внутрішніх справ України: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук. Київ.
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IN THE 90S OF THE TWENTIETH CENTURY:
THE POTENTIAL AND EFFICIENCY
This article has analyzed the reasons and consequences of the formation of political conflict model
in relations between the government and the parliamentary opposition in Slovakia in the 90s of
the twentieth century. Internal and external factors that influenced this formation were
highlighted. The forms of political opposition’s institutionalization, the potential and efficiency of
coalition politics were substantiated. The contradictory nature of the interaction between the
government and the opposition were considered in the context of increasing authoritarian
tendencies, destabilization of democracy and weakening of inter-party competition.
The weakening of inter-party competition in the early 90s and V. Meciar’s power strengthened
the authoritarian tendencies and, thus, minimized the influence of the parliamentary opposition
and reduced its control functions.
Keywords: parliamentary opposition, government, power, political conflict, democracy, political
competition, authoritarianism.
Introduction
In countries with a well-established democratic system, political opposition acts as an institutionalized
instrument which reconciles contradictions between the state and society and ensures political stability based
on the balance of political forces. In democratic societies, the political opposition, which has constitutional
guarantees of activity, is primarily the government opposition. A. Ferraro claimed that for democracy the
opposition is no less important entity of people’s sovereignty than the government. Suppression of the
opposition means suppression of the people’s sovereignty1.
We can agree with S. Bożyk, who states that “the political opposition is a totality of political groups
that do not participate in the work of government but take a critical stand towards it and its policies and aim
to obtain state power, using guaranteed constitutional and legal forms of political rivalry to implement
constitutional reforms or change actual political and socio-economic system”2. Parliamentary opposition is
one of the forms of political opposition. Its subjects are deputative associations (factions, parliamentary
groups, parties) that have a legitimate right to exercise power.
One of the most important tasks for the parliamentary opposition is to define the optimal course of
action while interacting with the government. At the same time, the opposition aims to exert a dominant
influence on the executive branch. Its important strategic task is to become a parliamentary majority with the
prospect of forming a government. The rise of a crisis in society, when the political course of the government
begins to lose the support of the population, usually gives an obvious strategic advantage to the opposition
parties. Using the chance to obtain power, parliamentary opposition tries to distance itself from the
government course as far as possible. This manifests itself in the aggravation of contradictions with the ruling
parties, an increase in the ideological and political distance between them. The distancing from the
1
2

Сарторі, Д. (2005). Основи теорії демократії: народ і врядування. Демократія. Антологія. Київ: Смолоскип, 37.
Bożyk, S. (2005). Opozycja parlamentarna w Sejmie RP. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 10.
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government is primarily explained by the struggle for votes of voters.
Of course, the suchlike policy of the opposition may escalate the confrontation with the government
and, as a consequence, destabilize the political situation in the country. The model of relations when the
opposition does not cooperate with the government in any way whatsoever is called confrontational. The
reasons for the conflicting style of relations can also be seen in the narrowing of the political and legal field
of the opposition activity, its relegation to the periphery of political life by minimization of the opposition’s
impact on government activities. In such circumstances, the opposition often resorts to non-constructive
criticism of the executive power and does not offer its own alternatives.
The deconstructive impact of the opposition’s activity on the government was noted by J. Schumpeter.
In his time he made a forewarning that politicians in the parliament should not be tempted to use every
opportunity to defeat the government or create additional difficulties for it1. Democratic institutions and
procedures help to minimize the conflict potential of the government and the opposition and ultimately lead
to consensus and cooperation. In contemporary Western democracies, there is a cooperative model of
relations between the government and the opposition. This model is characterized by the formation of various
unions and mutual understanding in identified political issues and based on cooperation, consideration of
common interests, and orientation for conflict resolution.
Democracy requires inter-party competition, during which two of its main actors, pro-government
parties and opposition parties, clearly manifest themselves. Their status is volatile, that ’s why they are
in equal starting conditions during elections, and the electorate, by voting, has a chance to influence
the formation of representative and legislative authorities. М. Vaсhudova comparing the successes
of different governments in Eastern Europe after 1989, defined the adversarial political system as one
of the indicators of the democracy’s success. In her opinion, “it is important to know whether during the
first decade of democratic governance the transition of power from one liberal-democratic party to
another took place, or, on the contrary, the monopoly of power was seized by non -liberal parties which
limited the space for political competition and polarized the political system” 2. Therefore, from
a theoretical and practical standpoint, it is important to study the specifics and forms of interaction in
the “power-opposition” vector during the formation of the parliamentary majority and government
coalitions and operation of the parliamentary opposition in post-communist countries, in particular,
in Slovakia. The choice of the country is stipulated by the fact that in the early 90s, in comparison
with other countries of the Visegrad Group, Slovakia had a controversial interaction between
the government and the opposition, which was accompanied by a decline in the pace of democratization
and an increase in authoritarian trends in politics.
1. Current state of the problem’s research
The interrelation between the parliamentary opposition and the government in Slovakia has not yet
been comprehensively covered by scholars. In the overwhelming majority, we have works devoted to
democratic transition and the consolidation of post-communist regimes in Central and Eastern Europe, which
dominated because of the importance of institutional changes in the early 90s, and were aimed to analyze the
effectiveness of the government and coalition party policies. One of the explanations for the lack of academic
attention to the role of the parliamentary opposition is the exceptional variability of the subject of study.
There was a quite common opinion that in conditions of unstable functioning of parties and governments it
was difficult even to determine, who at that time was in opposition and what was the government’s policy
for its opponents. The change of the institutional base prevented a clear assessment of the opposition
structures. At that time, the contradictory nature of the political process of the transitional period made any
assessment of the opposition’s role a rather difficult task.
M. Vaсhudova analyzed the formation of the model of interaction between the government
and parliamentary opposition through the mechanism of EU influence on Slovakia3. She showed that
the lack of political competition in the country had created opportunities for the concentration of political
power and benefited the ruling elites. Theoretical aspects of the formation of the model of interaction
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between the government and the parliamentary opposition were developed by Y. Shumpeter1, M. Kubat2,
T. Haughton3, A. Cigankov4, S. Bożyk5.
The essential achievement in the study of this problem was made by scientific studies of the Slovak
scholar J. Marušiak6. Studying the role of political parties in the organization of political life in Slovakia,
he has paid great attention to the formation of the parliamentary opposition and identification of the reasons,
which defined conflict style of its interaction with the government. Various aspects of relations between
the government and the opposition in Slovakia were analyzed by М. Bútora, Z. Bútorová, B. Strečanský7,
P. Lewis8, S. Wolchik9, G. Zelenko10, M. Lendel11.
2. Specific character of the interaction between the government and the parliamentary
opposition in Slovakia in the 90s of the twentieth century
The operation of the parliamentary opposition in the countries of Western Europe demonstrates that its
organizational unity, concentration, and potential substantially depend on the type of party system. In particular,
M. Duverger stated that bipartisan system, as a rule, makes the opposition a real institution. But in a multiparty
system, on the contrary, “one can speak about its institutional forms with a certain reservation, as the distinction
between an opposition and a government is not so clear and transparent”12. The multiparty system is based on
the inclusion of large parties in the parliament, their competition and changes in the balance of power between
them. As a result, coalition governments of the majority or minority are formed. All opposition parties have the
opportunity to become the ruling parties under conditions determined by the outcome of the negotiations held
after elections. This makes the political opposition less cohesive and consistent13.
Volatile nature of the parliamentary opposition’s status is strengthened by the fact that it may include
several party groups politically (ideologically) different from one another. They may have different party
interests and goals. At the same time, each opposition force tries to preserve its ideological niche, adhering
to the proclaimed principles but, simultaneously, trying to increase its electoral base. However, after the
collapse of communist regimes in 1989, the practice to form government coalitions and parliamentary
opposition in the new democracies of Central and Eastern Europe was a little bit different from similar
processes in established democracies. A suchlike situation was observed in the Slovak Republic. Unlike
Poland and Hungary, where more liberal ruling regimes created a real possibility to form oppositional sociopolitical movements at the national level, in Czechoslovakia “…a get-tough policy of the authoritarian regime
restrained the nation-wide forms of social self-organization, provoking thus the formation of socio-political
movements and political parties largely on a geographical criterion”14. In November 1989, in order
to negotiate with the communist government of Czechoslovakia, a pro-democracy opposition organization
“Public against Violence” (VPN) was created in Slovakia, similarly to the Czech Civic Forum (OF).
However, as far as the dissident and human rights movement in the country was poorly organized, VPN failed
Шумпетер, Й. (2005). Елітарна демократія і теорія конкурентного лідерства. Демократія: Антологія. Київ:
Смолоскип, 467-485.
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Haughton, T. (2004). Explaining the limited success of the communist-successor left in Slovakia. The Case
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to unite and rally counter-elite around itself. Because of the spontaneous creation, only a part of dissidents
joined it. Obviously, for a long period of time all this complicated opposition’s efforts to perform a mobilizing
role in the process of regime transformation. Because of the low level of self-organization, VPN did not show
particular interest in direct participation in the process of the power formation, positioning itself as a force
that only controls government activity.
In December 1989, the communist government of Czechoslovakia resigned, thus losing control over
the federal Czechoslovak government and the governments of the Czech and Slovak republics. Instead, a
Transitional Non-Communist Government of Czechoslovakia was created. The further process of
democratization involved the declaration of freedom of speech and assembly and calling of elections on a
multi-party basis. In June 1990, VPN received 29.3% of the votes (48 mandates) in the free Slovak
parliamentary elections. Unlike the Czech opposition, its main rival in the election was not the Communist
party, but the Christian Democratic Movement (KDH), which received 19.2% of the votes (31 mandates).
After the elections, the two largest formations VPN and KDH formed a government coalition. Later, the
formal membership in the government coalition was received by the liberal Hungarian independent initiative
which participated in the elections together with VPN. V. Meciar was elected as a head of government.
The formed government coalition had a situational nature and was not long-lasting. During this period,
the opposition was not particularly active in the walls of the parliament. Instead, in early March 1991, an internal
opposition was formed within the leadership of the VPN, which opposed the policy of V. Meciar’s government.
As a result of the conflict, in April 1991, V. Meciar was removed from the position of a prime minister. With
nearly a half of the deputies from VPN, he has left the parliamentary majority, establishing Movement for a
Democratic Slovakia (hereinafter – HZDS). So, in comparison with Poland and Hungary, in Slovakia we see a
deviation in the development trajectories of anti-communist opposition. Unlike those countries, where the
opposition came to power, Slovakia experienced marginalization and the virtual disappearance of the former
anti-communist opposition. According to P. Lewis “almost total absence of any significant anti-communist
opposition in Slovakia in 1989 definitely impacted this, and, at that point, the events in the country more
resembled the situation in the Balkans and part of the former Soviet Union, than the situation in Hungary and
Poland, where the outlines of the organized opposition were visible long before 1989”1.
The reason for the opposition’s weakness can be found in its inability to transform from disjointed
groups into a single political force with a clearly developed program. The rapid loss of positions of the former
opposition can be easily explained if we take into account the balance of political forces and their potential.
As political practice shows, there usually is a pronounced political conflict between the supporters of the
communist regime and the opposition parties during the transitional period. It is marked by a clear division
into two ideologically opposing camps. This, in turn, narrows the prospect of forming a joint coalition on the
basis of similar political goals or ideology.
It is worth noting that the formation of the opposition took place in the late 80s in conditions when a
significant part of the Slovak population adapted to the communist regime and considered this period to be
progressive for their country. As a consequence, in comparison with the Czech lands, “the polarization of
Slovak society was not so deep, and the separation between official and alternative structures was not so
cardinal”2. As for the communists, after 1989 they experienced an ideological and organizational crisis and
could not quickly adapt to the competing conditions.
As you can see, the reformed Communist Party was weakened, and the post-communist forces, which
had been in opposition until 1989, actually lost power. Instead, they were replaced by certain hybrid entities,
which nature was ambiguous and contradictory. Since 1991, the HZDS joined the parliament as a political
center-right oppositional force that has largely imitated VPN. However, in practice, the HZDS was
manipulating the ideas of democracy and the protection of Slovak national interests, and thus managed to
take advantage of the low political competition and low political competence of voters. When the problem of
the constitutional structure and relations between the Czech Republic and Slovakia had exacerbated,
V. Meciar took a nationalist position, showing a certain similarity to the style and methods of the previous
communist rule. Since its establishment in 1991, the HZDS was the most successful party due to the ideology
and support of a social base, focused on economic reforms, rhetoric and care for those, who lost from market
transformations, charisma and personality of its leader and founder, V. Meciar3.
1
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After elections in June 1992, populist HZDS and nationalist Slovak National Party (SNS) formed a
coalition and a new government. Its activity was associated with the suspension of privatization and its
subsequent transformation into an intransparent, corrupted system of rewarding V. Meciar’s loyal supporters.
The conflicting nature of the relations has been prevailing between the government and the parliamentary
opposition since the HZDS emergence. According to Slovak scholar J. Marušiak, “at that point, nationalist
opposition considered that their true main opponent was ruling liberal post-dissident elite but not
communists”1.
The interrelation between the government and the parliamentary opposition was complicated by the
significant polarization of the party system. The existence of different and unstable coalitions was typical at
that moment. The withdrawal of the deputies from the HZDS in 1992 and 1994 resulted in a no-confidence
vote to the government in March 1994. The new government headed by J. Moravcik was formed from five
different right, centrist, and left parties. SDĽ entered on behalf of the left-wing forces. The new government
was also supported by the ethnic Hungarian party. This government has strengthened democratic institutions,
encouraged ethnic tolerance and took measures to deepen economic reform.
The parliamentary elections in October 1994 reaffirmed the success of V. Meciar. The HZDS gained
34.96% of votes2 and formed a coalition government with the extreme right SNS and the neo-communist
(ZRS). When V. Meciar had concentrated the process of the party’s political decision-making in his hands,
he tried to restrict democratic rights and freedoms of citizens and, through political and legal mechanisms,
weaken inter-party competition. Open confrontation with President Kovac, obstruction to holding a
referendum on direct presidential elections in Slovakia in May 1997, depriving the parliamentary opposition
of control over government decisions and actions3, restriction of the opposition’s access to state media, and
attempts to introduce a so-called imperative mandate for parliamentarians – have become manifestations of
his policy. All this substantially undermined democratic mechanisms of checks and balances and led to a
significant politicization of the state administration. Thus, the space of inter-party competition was
significantly narrowed, and the ruling elite was focused not on the economic reforms and democracybuilding, but on the use of a political resource to maintain its dominant position. This is evidenced by the fact
that after the death of President Kovac, the head of government for a long time illegally combined both posts.
This deepened the confrontation between the Prime Minister V. Meciar and the parliamentary opposition.
When the nationalist elite came to power, despite its democratic rhetoric, the process of establishment
of democratic institutions somewhat slowed down. In 1994, the government had a rather weak and
fragmented opposition, which had no internal consensus to effectively compete for the influence with nonliberal parties. However, gradually, opposition parties began to coordinate their strategies, considering the
political course of V. Meciar’s government as a potential threat to democracy. The Communist successor –
SDĽ, became one of the few stable and consistent defenders of the rights and freedoms of citizens. The party
was ready to participate in any coalition that would replace V. Meciar. In March 1994, after lengthy
negotiations with the HZDS regarding mitigation of its policy, the SDĽ joined other democratic parties in
order to overthrow the government.
In 1996-1997 authoritarian tendencies in governmental policy remained an integrating factor for the
disjointed opposition. During this period, five different opposition parties united into Slovak Democratic
Coalition (SDK). In early 1998, the parliamentary opposition was represented by SDK, Party of the
Hungarian Coalition (SMK), and SDĽ. With the increasing of the parliamentary opposition’s political weight
in the party system of the country, competitiveness has acquired its original institutional significance.
Opposition parties challenged the legitimacy of the bills adopted by the parliamentary majority in the
Constitutional Court, used the institutional factor of the EU influence in their political strategies, intensified
contacts with reputable politicians and international organizations.
On the eve of the 1998 elections, in response to such tactical actions of the parliamentary opposition,
the ruling coalition, formed around the HZDS, tried to reduce opposition’s influence applying political and
legal mechanisms. Under conditions of coordinated action of the opponents, the parties of power had more
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реформирования Словакии. Революции и реформы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы:
20 лет спустя. Москва: РОССПЭН, 575.
2
Haughton, T. (2004). Explaining the limited success of the communist-successor left in Slovakia. The Case
of the Democratic Left (SDĽ). Party Politics, 10, 02, 181.
3
Bútora, M., Bútorová, Z., Strečanský, B. (2012). Active Citizenship And the Nongovernmental Sector in Slovakia.
Trends and Perspectives. Bratislava: MY3, 19.
1

193

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)

and more difficulties to build electoral support on a competitive basis. Acting within a competitive system,
the HZDS decided to consolidate its dominant position, and remain a source and a regulator of political
processes. On the eve of the 1998 parliamentary elections, the government introduced changes into the
electoral legislation, which made it difficult to enter parliament for political coalitions. Under the new law,
each party in the coalition had to overcome a 5% entry barrier. Of course, this has substantially strengthened
the position of the pro-government HZDS and artificially displaced the opposition from the political field.
We can even talk about attempts to form a non-democratic type of relations between the government and the
opposition, where inter-party competition remained only a decorative construction to give the regime a
semblance of democracy and transparency.
In 1998, the HZDS also “attempted, through an electoral law, to establish a system for control over
local processes”1. It was planned to introduce a proportional system of elections in a one-member
constituency. This would allow small-scale communities to implement a personalized approach to the
selection of candidates. From the opposition standpoint, this raised fears that party structure, most powerful
and administratively organized, could use it. Intentions of the ruling coalition to influence the results of local
elections with the help of legal changes were disputed by opposition parties, self-governing associations, and
non-governmental organizations in the Constitutional Court, which declared them illegal.
The non-liberal course of V. Meciar complicated Slovakia’s association with the EU. Therefore, the
opposition parties were interested in changing the country’s foreign policy and had a common position on
the European integration processes. The opposition’s activity intensified when the EU used influence to
remove V. Meciar from power. This contributed to the cooperation of both parliamentary and extraparliamentary opposition parties.
The formation of the extra-parliamentary opposition also took place with the active participation of the
third sector. NGOs ensured the basis for the development and promotion of critical attitudes towards the
government and support for democracy among the inhabitants of Slovakia. They also“... allowed the citizens
to organize independent forms of protest of government policy independent of existing political parties,
attempting to mobilize public opinion and discuss new political problems”2.
On the eve of the parliamentary elections in 1998, we were witnessing attempts to coordinate positions
between civil society organizations and opposition parties. An umbrella organization the “Third Sector”
became an integral center and a discussion platform for the Slovak civic groups and opposition parties to
clarify their positions and differences. Its emergence is connected with the need to prevent government
attempts to decrease the role of civic organizations. One of the results of the Third Sector’s activity was the
agreement reached between the four opposition parties in cooperation. Despite some differences over the
priority strategies of economic reform, gaining membership in the EU and removing V. Meciar from power
has become a common goal for them.
Since 1998 Slovakia has restored the democratic practice of altering parties in power. This created
objective conditions for the elimination of consequences of the non-liberal government and gave dynamics
to the implementation of the European integration policy and economic reforms. As a result of the
parliamentary elections, the Slovak Democratic Coalition (SDK), SDĽ, SMK, and the Civic Understanding
Party (SOP) won. The ideological spectrum of the government coalition formed by M. Dzurinda was
extremely broad. There were social democrats, conservatives, liberal political forces. It is commonly known,
that in democratic countries there is the interdependence between the number of parties in the government
coalition and the effectiveness of solving political tasks by the cabinet. The more ideologically heterogeneous
parties are represented in the government, the greater the possibility of conflict scenarios in the process of
political decision-making exists. In this case, the coalition government of M. Dzurinda had the support of the
parliamentarian majority, which created favorable conditions for the implementation of the necessary
reforms. Among other positive results, we should note the restoration of integration processes to the EU and
NATO, the reform of the legislative branch of power, the judicial and banking system, and the protection of
the rights of national minorities. In the short term, the new government has overcome certain democratic
deficits and deformations of the previous period. However, the ideological heterogeneity of the government
has become a serious obstacle for agreed solutions, contributed to the emergence of internal opposition and
constantly caused conflict situations within the cabinet.
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Conclusions
The lack of a powerful, organized opposition to communist rule in Slovakia created a political vacuum
at the time of a regime’s transformation that allowed neo-opposition governments to keep power in their
hands. The weakening of inter-party competition in the early 90s, the strengthening of authoritarian
tendencies because of the Meciar’s government, minimized the influence of the disjointed parliamentary
opposition, reducing its control functions. There was a confrontation between the government and the
opposition parties with a low level of consensus. All this gives us a possibility to talk about the construction
of a conflict model of interaction between the government and the opposition.
Relations between the government and the political opposition largely depend on a personal factor.
The personification of politics in Slovakia can be clearly observed in the person of V. Meciar. It should be
noted that he played a dominant role and the conflicts that had arisen between him and his main rivals,
between him and the opposition, led to the polarization of the political life in Slovakia.
The parliamentary opposition was formed from political parties, which ideologically differed from
each other and included both center-right and center-left parties. This complicated the formation of joint
coalitions. However, deceleration of democratic processes and European integration in the country led to the
united efforts of parliamentary and extra-parliamentary forms of political opposition and the creation of a
new institutional environment. Political opposition was significantly strengthened at the expense of nongovernmental organizations. Non-party actors of oppositional activity became an integrative center for the
opposition to the government. Active influence from the EU side significantly increased political subjectivity
of the opposition. Since 1998 Slovakia has restored the democratic practice of the alteration parties in power,
which eliminated the consequences of Meciar’s non-liberal rule, implemented the policy of European
integration and economic reforms.
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organizational and administrative documents, efficiency criteria.
Сучасна система публічного управління зазнає суттєвих трансформацій та змін, які призводять
до необхідності залучення нових підходів та інструментів взаємодії між головними публічними та
економічними агентами певної території. Саме таким дієвим інструментом виступають економічні
відносини, які дозволять не тільки налагодити діалог між органами влади та іншими суб’єктами, а й
досягнути нових економічних результатів.
Процес формування відносин має певні особливості, оскільки з одного боку першоосновою
їх виникнення є базові низові ланки суспільства, а з іншого – державний устрій, пануюча система
економіки і держава напряму впливає на характер економічних відносин і їх формування.
Відносини починають формуватися на вищому рівні, потім як каскадний ланцюг перетинають усі
проміжні рівні і приходять до базових ланок, хоча останні мають власні відносини, і знов
підіймаються, але вже як зворотній результуючий ланцюг. Дихотомічний характер економічних
відносин спонукає здійснити аналіз цих відносин на усіх ієрархічних рівнях влади, визначити їх
головну мету та завдання, і вказати на основних суб’єктів, призначених їх реалізувати й відповідати
за їх реалізацію.
Державний рівень відіграє важливу роль у процесі формування економічних відносин, оскільки
він є основою для створення необхідних умов їх існування та реалізації. Дослідження Стратегії
сталого розвитку України до 2030 року виявило важливість та значимість міжсекторальної взаємодії
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та партнерства на усіх рівнях влади1. Так, було зазначено, що приватна підприємницька, інвестиційна
та інноваційна діяльність є однією з рушійних сил забезпечення інклюзивного економічного
зростання та створення робочих місць. Важливою рушійної силою досягнення намічених цілей
визначалась підтримка територіальних громад і їх залучення до виконання Стратегії. З метою
забезпечення участі усіх заінтересованих сторін у виробленні рекомендацій щодо стратегічного
планування, впровадження Стратегії та моніторингу її виконання повинна бути створена Національна
рада зі сталого розвитку (за участю ділових і промислових кіл, місцевих громад, місцевих органів
влади, громадських організацій, профспілок, науковців, освітян)2.
Взаємодія усіх зацікавлених сторін визнана ключовим інструментом реалізації Стратегії
сталого розвитку України до 2030 року. Суб’єктами реалізації економічних цілей сталого розвитку,
та як наслідок відповідальними за реалізацію відповідних видів відносин, визначені не тільки
центральні органи виконавчої влади і місцеві державні адміністрації, а й місцеві органи влади,
органи місцевого самоврядування, представники бізнес структур та громадські неурядові
організації, що дозволить більш комплексно та всебічно підійти до вирішення нагальних проблем
певних територій3.
Процеси формування і підпорядкування економічних відносин мають свої специфічні
особливості на різних рівнях влади. Під час визначення виду, змісту і розробки технології їх
практичного застосування слід враховувати існуючу в інституційних джерелах систематизацію вже
сформованих економічних відносин в попередньому періоді діяльності, а також характеристику і
візуалізацію кожного їх виду з точки зору доцільності використання для вирішення економічних
завдань та проблем.
З метою виокремлення змісту, показників та видів економічних відносин було проаналізовано
організаційні схеми, моделі, форми і організаційні документи про відповідні структурні підрозділи
органів місцевого самоврядування, до яких відносяться: положення про структурні підрозділи,
посадові інструкції виконавців, кодекси, накази, розпорядження та інші документи, які інтегрують,
активізують і генерують спільну діяльність (табл.1). Аналіз даних табл. 1 та вищезгаданих
організаційно-управлінських документів показав відсутність необхідної інформації про стан розвитку
існуючих відносин, їх гармонійність і узгодженість, умови їх побудови та реалізації.
Перелік видів економічних відносин, представлений у табл. 1 не є вичерпним, та може бути
доповнений з урахуванням визначеного кола учасників цих відносин, головного завдання та
бажаного результату від цієї взаємодії. Наразі представлений узагальнений вигляд економічних
відносин для усіх ієрархічних рівнів, без деталізації процесу для кожного з окремих економічних
суб’єктів.
З метою дослідження стану розвитку економічних відносин на регіональному та місцевому
рівнях була обрана Дніпропетровська область. Ключовим нормативним документом, який
регламентує аналіз стану розвитку кожної окремої галузі відповідної території, формулює стратегічне
бачення розвитку та операційні цілі та завдання, а також передбачає систему моніторингу
ефективності результату є Стратегія розвитку. Так, національна стратегія визначає національні
економічні цілі сталого розвитку всієї держави; стратегія області формулює власні стратегічні
сценарії та бачення розвитку певного регіону відповідно до визначених пріоритетів держави, а
стратегія розвитку певної територіальної громади формує напрями економічної діяльності вже
з урахування узгодження з державною та регіональної стратегією розвитку та місцевими програмами.
Таким чином, формулювання економічного вектору розвитку здійснюється зверху – вниз,
ураховуючи потреби, можливості та особливості кожної конкретної території.

Офіційний сайт Програми розвитку ООН в Україні (2017). Стратегія сталого розвитку України до 2030 року
˂https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf˃.
(2020, листопад, 17).
2
Положення про департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив, 2017 (Дніпровська
Міська Рада). Офіційний сайт Дніпровськой Міської Ради ˂https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/34-23.pdf˃.
(2020, листопад, 16).
3
Офіційний сайт Програми розвитку ООН в Україні (2017). Стратегія сталого розвитку України до 2030 року.
˂https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf˃.
(2020, листопад, 17).
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Таблиця 1
Процес розподілу видів економічних відносин на різних рівнях влади
Рівні
Показники
Зміст відносин

Форма виразу

Державний рівень

Регіональний рівень

Місцевий рівень

Створення умов для
формування
економічних відносин
з урахуванням вектору
економічної
спрямованості та
пріоритетності сфер
розвитку держави
Закони, акти, постанови,
розпорядження,
програми, плани і
стратегії економічного
розвитку

Функціонування ЕВ,
налагодження діалогу
між усіма сторонами
процесу, направленого
на підвищення темпів
економічного
розвитку території

Функціонування
економічних відносин як
стійкого інструменту
сталого розвитку
територій

Стратегії
регіонального
розвитку, плани
розвитку області,
регіональні програми,
тощо.

Місцеві стратегії
розвитку територій,
плани розвитку територій
(громад), статути та
паспорти територіальних
громад, договори,
меморандуми тощо.

Види економічних відносин, в т.ч.:
– законодавчі

– адміністративноправові

– функціональнокомунікаційні

– координаційні

– організаційнокорпоративні

– співпраці,
співробітництва і
партнерства
– організаційногосподарські
– економічного
забезпечення програм і
планів соціальноекономічного розвитку

З’являються у наслідок законодавчої ініціативи (від КМУ, обласних та
місцевих депутатів, ОР і МР, ОДА) щодо закріплення процесу формування
економічних відносин в законодавчо-нормативних актах та організаційноуправлінських документах (рішення сесій, стратегії та програми розвитку,
статути, паспорти тощо).
Складаються в повсякденній практичній реалізації економічних завдань і
функцій між органом виконавчої влади і іншими економічними суб’єктами,
які виступають носіями прав і обов’язків, урегульованих нормами
адміністративного права, щодо здійснення управління господарською,
соціально-економічною та іншими сферами
Засновані на розподілі функціональних обов’язків між цільовими
економічними суб’єктами та здійсненні обміну інформації у процесі
здійснення управлінської і господарської діяльності, направленої
на досягнення економічного результату, закріплені у положеннях, інструкціях
та інших офіційних документах
Базуються на взаємній зацікавленості органів влади в узгодженні та
упорядкуванні управлінських впливів стосовно формування економічних
відносин на різні економічні суб’єкти
Утворюються між учасниками процесу формування економічних відносин
з метою організації процесів розподілу й споживання ресурсів, створення
організаційних схем та регламентів взаємодії, побудови організаційних форм
процесів діяльності та управління1
Виникають у процесі взаємодії з метою вирішення певного завдання чи
отримання визначеного результату, вигідного для кожної із сторін процесу
формування економічних відносин та базуються на принципі рівноправного
партнерства та взаємодії
Складаються між економічними суб’єктами економічних відносин у процесі
управління господарською діяльністю
Виступають у якості сукупності економічних методів, прийомів та
інструментів впливу на економічні відносини та процеси їх формування між
головними економічними агентами, які віддзеркалені у програмах соціальноекономічного розвитку певної території на будь-якому рівні влади

Бобровська, О. Ю. (2014). Застосування корпоративного способу господарювання в територіальних громадах.
Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 17-18.
1
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Продовження табл. 1
Рівні
Показники
– економічного
утримання суб’єктів
реалізації місцевої
влади
– контролю дотримання
балансу та узгодженості
інтересів
– відносини розподілу
прав власності
– збалансування
результатів діяльності
і оплати праці
– інші відносини, що
формуються заради
соціально-економічного
розвитку суспільства чи
певної території зокрема.

Державний рівень

Регіональний рівень

Місцевий рівень

Виникають під час взаємодії між органами влади та підприємствами
комунальної власності відповідної територіальної громади з метою
раціонального використання матеріально-технічної бази та людського
потенціалу та підвищення ефективності і результативності установи.
Виникають у процесі реалізації економічних відносин між головними
суб’єктами та направлені на досягнення певного консенсусу під час
багатосторонньої взаємодії з урахуванням інтересів кожної із сторін процесу
Відображають наявний розподіл прав з приводу належності (присвоєння) або
використання матеріальних і нематеріальних благ між головними суб’єктами
економічних відносин
Утворюються у внутрішньому середовищі кожного економічного суб’єкта та
відображають раціональне співвідношення між оптимальними результатами
виробництва певного економічного агента та відповідністю заробітної плати
робочої сили з урахуванням політики ціноутворення на ринку праці
Будь-які відносини, що утворюються між сторонами процесу формування
економічних відносин на кожному з ієрархічних рівнів влади, що мають
на меті отримання певного економічного блага та направлені на досягнення
соціально-економічного розвитку суспільства

Сформовано автором за даними1
Процес формування економічних відносин, його види, коло учасників потрібно визначати
на етапі формування економічних цілей та віддзеркалювати у Стратегії розвитку території, оскільки
це дозволить чітко розподілити перелік обов’язків та окреслити операційні завдання. Для досягнення
ефективних та чітко вимірюваних стратегічних та операційних результатів потребується чітка
кількісна і якісна оцінка їх результатів. Уніфікована система індикаторів очікуваних результатів
передбачена при впровадженні Стратегії розвитку на кожному ієрархічному рівні влади, однак
необхідно внести зміни у ряд регламентуючих документів діяльності влади із зазначенням рівня
відповідальності та внеску кожного конкретного структурного органу у досягненні певного завдання.
А також запровадити механізм моніторингу виконання поставлених завдань та цілей і отримання
прогнозованого результату кожного окремого структурного підрозділу у відповідний строк.
Аналіз збалансованості цілей й завдань розвитку території і відповідальності за її дотримання
на прикладі облдержадміністрації, міст та об’єднаних територіальних громад Дніпропетровської
області показав, що налічується достатня кількість документів, які регламентують та визначають
пріоритетні напрями розвитку території, формують стратегічний вектор його розвитку, формулюють
певні операційні цілі та завдання для досягнення достатньо чіткого та зрозумілого результату. Однак,
незважаючи на це, жодний документ не містить інформації та показників за стан процесів та
відповідальних осіб за досягнення певних цілей з соціально-економічного розвитку регіону, що
призводить до розмитості рівня відповідальності, відсутності її як такої в загалі, та невиконання
поставлених цілей. Також відсутня будь-яка інформація щодо видів економічних відносин, які
здійснюються під час реалізації поставлених цілей та наявної співпраці між головними економічними
акторами громади задля виконання поставлених завдань.
Дослідження організаційно-управлінських документів показало, що Стратегія розвитку
Дніпропетровської області 2, яка включає в себе не лише короткий опис природних ресурсів, та
аналіз стану розвитку всіх галузей економіки громади, може служити прикладом у якості
Бобровська, О. Ю. (2018). Теоретико-методичний і практичний підхід до налагодження ефективних
економічних відносин у територіальних громадах. Публічне адміністрування: теорія та практика, 2(20).
2
Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, 2014 (Дніпропетровська обласна
державна адміністрація). Офіційний сайт Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
˂https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/rozvitku-dnipropetrovskoi-oblasti-na-period-do-2020-roku.pdf˃.
(2020, листопад, 16).
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формулювання стратегічних, операційних цілей та завдань. Вона містить в собі підхід, методику та
процес підготовки Стратегії, коротку характеристику соціально-економічного розвитку області,
головні чинники та сценарії розвитку області, чітку ієрархію цілей та завдань з детальним аналізом
щодо реалізації кожного, визначені якісні та кількісні індикатори й очікувані результати від
реалізації стратегічних цілей. Однак, і в ній відсутня конкретизація відповідальності за виконання
завдань за певними напрямами, які були б віддзеркалені в Положеннях про департаменти та відділи
облдержадміністрації.
Вивчення стану розвитку економічних відносин на прикладі структурних підрозділів
Дніпропетровської облдержадміністрації1, як інституцій, які визначають ключовий вектор та
стратегічні напрямки розвитку підпорядкованих їм територій, дозволяє зробити висновок, що наведені
в Положеннях про департамент та відповідних посадових інструкціях спеціалістів, завдання розвитку і
реалізації відносин не мають конкретної назви (визначення), змісту та строків їх виникнення, чи
отримання наданих результатів. В цих документах відсутнє також визначення об’єкту та сфери
територій для реалізації відносин, будь-які показники для встановлення меж чи термінів економічного
розвитку та оцінки рівня роботи певного структурного підрозділу. Ігнорування переліку важливих
показників щодо реалізації економічних в організаційно-регламентуючих документах виконавчої влади
свідчить про низький рівень інформативності і якості цього документу, та необхідності внесення
відповідних змін. Підтвердженням якості реалізації економічних відносин є також наявність системи
моніторингу діяльності, яка включає в себе уніфіковані індикатори ефективності відносин
із урахуванням визначених термінів і строків їх реалізації. Серед таких критеріїв:
− критерій результативності, що представляє собою ступінь відповідності досягнутих
результатів, використаних засобів і інструментів заданій меті. Результативності може відповідати:
здатність ефективно виконувати свої функції в сфері реалізації економічних відносин на будь-якому
ієрархічному рівні влади; користь від отриманого кінцевого результату чи продукту для розвитку певної
території у сфері соціально-економічного розвитку; досягнення узгодженості спільних дій під час
взаємодії усіх зацікавлених сторін; кількість осіб, які отримають благо від реалізації економічних
відносин; зміни та вплив на інші внутрішні та зовнішні фактори реалізації економічних відносин тощо;
− критерій продуктивності, який виражається у співвідношенні вироблених послуг /продуктів
під час здійснення і реалізації економічних відносин до безпосередніх зусиль, ресурсів та витрат,
затрачених на них;
− критерій сталості та налагодженості усіх економічних процесів, під час реалізації відносин,
який дозволить отримати тривалий високий результат та утримувати високі темпи розвитку;
− критерій дієвості, як особливої форми результативності, вимірюється ступеню конкретної
участі зацікавлених у реалізації економічних відносин сторін і сукупністю прийнятих та
впроваджених заходів для досягнення певного кінцевого результату;
− показники соціально-економічного розвитку певної територіальної громади.
Аналіз рівня професійних знань і функціональних компетенцій, якими повинні володіти
держслужбовці для вирішення поставлених економічних завдань свідчить про те, що вимоги щодо
професійних, управлінських і особистісних компетенцій та навичок державних службовців відповідає
ринковому попиту та рівню складності виконуваним посадових завдань. Однак, прослідити і
визначити наявність вищезазначених знань і здібностей у діючих спеціалістів та виконавців стосовно
реалізації економічних відносин поки що неможливо внаслідок відсутності ефективних тестових
методик оцінки та визначених критеріїв ефективності.
Діяльність громади, в тому числі її структурних департаментів та управлінь, в будь-якому разі,
здійснюється на реалізації державної політики, оскільки саме на державному рівні створюються
необхідні умови та законодавчо-нормативна база для формування економічних відносин. Однак, в
нинішніх умовах економічних трансформацій, територіальна громада може мати власне стратегічне
бачення розвитку своєї території, ураховуючи унікальні та специфічні можливості та ресурси. Разом
з цим, унаслідок процесу децентралізації, громада не тільки має можливість, а й вже отримала ряд
дієвих інструментів (тарифи, податки тощо), які здійснюють певний вплив на підвищення темпів
Положення про Департамент економічного розвитку, 2018 (Дніпропетровська обласна державна
адміністрація). Офіційний сайт Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
˂https://adm.dp.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-departament-ekonomichnogo-rozvitkudnipropetrovskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=5b71504d7854a˃. (2020, листопад, 17).
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економічного розвитку власної території. Вектор стратегічного розвитку, сценарії розвитку подій,
операційні цілі та завдання, а також чіткий перелік економічних відносин та інших інструментів
повинен відображатися в Стратегії розвитку громади.
Стосовно управлінсько-регламентуючих документів територіальних громад області –
дослідивши перелік завдань і функцій в сфері реалізації економічних відносин, які здійснюють
відповідні структурні підрозділи територіальних громад, слід відмітити описовий характер
визначених економічних відносин і відсутність їх переліку у Положеннях про структурні підрозділи
відповідних територіальних громад1; розмежування між завданнями і функціями головних
структурних відділів/управлінь; розуміння стосовно призначення певних структурних підрозділів.
Окремо слід виділити проблему шаблонності та типовості проаналізованих Положень, без урахування
територіальних та ресурсних особливостей кожної громади тощо. Оцінка та співвідношення
визначених видів економічних відносин до завдань і функцій, направлених на реалізацію цих
відносин, показали наступну ситуацію: в положеннях структурних підрозділів Дніпропетровської
області не наголошується увага на відносинах щодо співпраці і партнерства та збалансованості
результатів діяльності і оплати праці.
Ураховуючи проведений аналіз організаційно-управлінських документів органів влади
на регіональному та місцевому рівнях можна окреслити ряд існуючих проблемних питань, які
заважають створити необхідні умови для економічного зростання. На регіональному рівні
облдержадміністрації: – формулювання економічного вектору розвитку територій «зверху-вниз»; –
відсутність відповідної бази для закріплення процесу формування економічних відносин
на законодавчій площині; – відсутність віддзеркалення економічних відносин, їх видів і форм в
організаційно-управлінських документах регіону; – відсутність механізму економічної взаємодії
із територіальними громадами та економічними суб’єктами; – комунікаційна недосконалість
системного взаємозв’язку між структурними підрозділами облдержадміністрації, та регіональними
органами влади і громадянськими організаціями тощо.
На місцевому рівні територіальних громад: – відсутність розуміння, отриманих після
впровадження процесу децентралізації, впливу нових економічних інструментів, в т.ч. економічних
відносин, на сталий розвиток території та їх ефективного використання задля нарощування
матеріальних благ громади; – відсутність системності та узгодженості у впровадженні певних
економічних дій та заходів; – відсутність механізму взаємодії та спільної роботи з органами влади, і
іншими економічними суб’єктами (приватні підприємства, громадські об’єднання тощо) з метою
досягнення певних цілей; – низький рівень здійснення систематичного моніторингу показників
соціально-економічного розвитку територій, із проведенням аналізу та коригуванням заявлених
завдань; – недостатній рівень професійних знань та компетенцій у державних службовців для
ефективної та результативної реалізації економічних відносин на містах; – короткостроковість дії та
відсутність системності у процесі реалізації спільних проєктів в рамках договорів про співробітництво
територіальних громад тощо. Виявлені недоліки потребують системно-функціонального цільового
аналізу всієї системи організації діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, та їх
відповідної системної модернізації, спрямованої на забезпечення цілей розвитку територій у просторі і
часі і дієвих заходів щодо забезпечення очікуваних результатів.
Дослідження стану розвитку економічних відносин на прикладі Дніпропетровської
облдержадміністрації та територіальних громад Дніпропетровської області показало, що в
управлінсько-організаційних документах цих рівнів не відображено зміст та чітке визначення
економічних відносин; в більшій мірі відсутні відповідальні за здійснення та реалізацію відносин;
не визначені кількісні і якісні показники оцінки результатів діяльності та строки їх виконання.
Отримання максимального ефекту та виведення якості економічних відносин на новий рівень
потребує долучення до процесів модернізації всіх впливових суб’єктів, які на пряму
забезпечуватимуть плин процесів та очікуваний результат. Вагомим фактором у цьому процесі стане
визначення та формування чинників й факторів поліпшення форм існування цих відносин та їх
прояву, використовування системи своєчасного і послідовного оцінювання результатів, і прийняття
відповідних рішень.
Положення про Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив, 2017 (Дніпровська
міська рада). Офіційний сайт Дніпровської міської ради ˂https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/34-23.pdf˃.
(2020, листопад, 16); Положення про Департамент інноваційного розвитку, 2018 (Дніпровська міська рада).
Офіційний сайт Дніпровської міської ради ˂https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/47_33.pdf˃. (2020, листопад, 16).
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Ураховуючи вище викладене можна стверджувати, що на даному етапі управління розвитком
економічних відносин не існує, ні як система заходів, ні як система спільного розгляду, будь-то
виокремлення, планування чи організація відносин. Це може виявитися значною проблемою, оскільки
Україна перебуває у стані економічної кризи, що можна ідентифікувати за наявним боргом,
зниженням темпів ВВП та економічного благополуччя, високим рівнем безробіття, пандемією тощо.
Тому наразі нагальним питанням постає визначення і формулювання пропозицій по розвитку
економічних відносин, в тому числі як в частині розширення повноважень і відповідальності розділів
облдержадміністрації, територіальних громад, так і суспільних організацій.
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VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN UKRAINE:
IRREVERSIBLE LOSSES AND TASKS FOT PUBLIC
ADMINISTRATION TO MINIMIZE THEM
Наталія Рингач, д. н. з держ. упр.
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи
Національної академії наук України
Алла Дакал, к. мед. н.
ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління
персоналом», Україна

НАСИЛЬСТВО НАД ДІТЬМИ В УКРАЇНІ:
БЕЗПОВОРОТНІ ВТРАТИ І ЗАВДАННЯ
ДЛЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ З ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ
The article highlights the significance of the issue of violence against children for public
administration, and it presents the estimation of the scope of the losses due to violent child mortality
in Ukraine and the world. The article also shows the peculiarities of the structure of violent child
mortality and the differences depending on age and place of residence. It is pointed out that in our
country a number of materials related to the issue of violence against children have been developed;
the existence of key actors in responding to cases of violence against children and the peculiarities
of their interaction in accordance with main laws and regulations is confirmed.
Great emphasis is placed on the peculiarities of children’s behavior during hostilities
and their perception of the rules of life in a peaceful civil society after their staying in the zone
of armed conflict.
Foreign experience in combating violence, in particular at the city government level, is analyzed,
and recommendations for reducing life and health losses are proposed. The importance of
intersectoral interaction in the strategy to combat violence against children is emphasized.
Keywords: violence against children, armed conflict, child maltreatment, mortality, public
administration, intersectoral interaction.
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими й практичними завданнями.
Насильство, за дефініцією – умисне застосування (загрозливе або реальне) фізичної сили або влади,
спрямоване проти себе, іншої особи, групи осіб або спільноти, яке тягне/має високу ймовірність
потягнути за собою тілесні ушкодження, смерть, психологічну травму, відхилення в розвитку або
депривацію1. За оцінками ВООЗ, в світі кожна третя дитина зазнає певної форми міжособистісного
1

WHO (2016). Inspire: Seven strategies for Ending Violence Against Children
<https://www.who.int/publications/i/item/inspire-seven-strategies-for-ending-violence-against-children>
(2020, листопад, 12).
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насильства з боку батьків, вихователів, однолітків чи інших членів сім’ї1; майже кожен четвертий
дорослий повідомляв про те, що над ним фізично знущались у дитинстві (а 36% – про випадки
емоційної жорстокості)2.
Насильство нерівномірно поширене серед різних статево-вікових груп, поміж країн і усередині
кожної країни, з відмінностями серед сільського і міського населення, багатих і бідних, та серед
різних етнічних груп. Життя є безцінним у будь-якому віці, однак смерті дітей у результаті насильства
викликають пожиттєве відчуття непоправної втрати і горе рідних, та значний резонанс у соціумі.
Трагічність явища посилюється через усвідомлення того, що ці випадки є повністю такими, яким
можна було б запобігти або попередити.
Масштабність і вагомість наслідків насильства щодо дітей для здоров’я і життя людей та
суспільного розвитку, потребує як розуміння й оцінки, так і адекватних ефективних механізмів і
підходів до організації протидії йому з боку публічного управління.
У світі прослідковується кореляція між зростанням рівня насильства (в цілому і стосовно дітей
зокрема), та урбанізацією, що вимагає фокусування на цій проблемі міської влади, особливо
у великих містах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Конвенцією про права дитини закріплено право всіх
дітей на захист від будь-яких форм насильства3. Крім того, боротьба з насильством стосовно дітей
відповідає завданням Цілей Сталого Розвитку, зокрема 16.2 – покласти край насильству щодо дітей,
а також низки завдань за іншими цілями (подолання бідності, охорона здоров’я, освіта, гендерної
рівності, безпечне середовище, сталий розвиток міст і громад та забезпечення миру, справедливості
та сильних інститутів)4.
Пережите в ранньому віці насильство може стати причиною порушень практично всього
людського організму (розвитку головного мозку і пошкодження нервової системи, функцій
ендокринної системи, системи кровообігу і органів дихання, опорно-рухової і репродуктивної систем,
зниження імунітету тощо), причому наслідки можуть проявлятися протягом усього життя5. Існують
переконливі докази того, що пережите дитиною насильство підвищує ризик травм; зараження ВІЛ і
іншими захворюваннями, що передаються статевим шляхом; психічних порушень; уповільнення
когнітивного розвитку; поганої успішності в школі і/або передчасного припинення навчання; ранньої
вагітності; проблем з репродуктивним здоров’ям; появи низки інфекційних і неінфекційних
захворювань6. За оцінками Глобальної доповіді з попередження насильства (2014), у середньому, лише
третина з 133 досліджуваних країн здійснює всі вісімнадцять превентивних програм, рекомендованих в
якості “найбільш вигідних”. Зокрема лише 38% країн забезпечують навчання батьків для попередження
поганого поводження з дітьми, і 51% – розвиток важливих для життя навичок з метою протидії
насильству у молодіжному середовищі. Попри те, що у 80% країн прийнято низку законів щодо
профілактики насильства, лише половина з них повідомляє, що дотримання цих законів забезпечується
у повному обсязі. Відповідно, служби захисту і підтримки жертв насильства розгорнуті у 69% країн7.
Мета статті – показати значущість для публічного управління проблеми насильства над дітьми;
оцінити масштаб втрат через зумовлену насильством смертність дітей в Україні і країнах світу;
проаналізувати зарубіжний досвід протидії насильству, зокрема, на рівні міського управління, та
запропонувати на його основі прийнятні рекомендації щодо зменшення втрат життя і здоров’я.
WHO (2020). The rise and rise of interpersonal violence – an unintended impact of the COVID-19 response
on families <https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/violence-and-injuries/news/news/2020/6/
the-rise-and-rise-of-interpersonal-violence-an-unintended-impact-of-the-covid-19-response-on-families?utm_source=
WHO%2FEurope+mailing+list&utm_campaign=ff8a70a431-News_highlights_January_2018_COPY_01&utm_
medium=email&utm_term=0_60241f4736-ff8a70a431-93294825> (2020, листопад, 12).
2
WHO (2014). Global status report on violence prevention. Geneva, 80.
3
Конвенція про права дитини, 1989 (Організація Об’єднаних Націй). Офіційний сайт Верховної Ради України
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text> (2020, листопад, 12).
4
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (2017). Національна доповідь. Цілі Сталого Розвитку:
Україна. Київ: ПРООН.
5
Felitti, V, Anda, R, Nordenberg, D. and others (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction
to many of the leading causes of death in adults – the adverse childhood experiences (ACE) study. American Journal
of Preventive Medicine, 14 (4), 245-58.
6
WHO (2016). Inspire: Seven strategies for Ending Violence Against Children <https://www.who.int/publications/i/
item/inspire-seven-strategies-for-ending-violence-against-children> (2020, листопад, 12).
7
WHO (2014). Global status report on violence prevention. Geneva.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Щороку у світі насильство обриває життя близько
1,4 млн людей, причому 80% насильницьких смертей – це самогубства і вбивства1. Переважна
більшість таких смертей (90%) припадає на країни з середнім і низьким рівнем доходів (до яких
відноситься і наша країна).
Особливої уваги потребує проблема жорстокого поводження і насильства над дітьми, чому
сприяє висока уразливість цієї соціальної групи. За визначенням, жорстоке поводження з дітьми –
погане поводження з особами у віці до 18 років і/або брак турботи про них, що включає всі форми
фізичного і/або емоційного жорстокого поводження, сексуального насильства, зневаги, неуваги і
експлуатації в комерційних або будь-яких інших цілях, з нанесенням реальної або потенційної шкоди
здоров’ю, життєздатності, розвитку або гідності дитини в контексті стосунків, обумовлених
відповідальністю, довірою або владою2. Крайнім проявом насильства над дітьми є втрата життя –
смерть внаслідок навмисного ушкодження або здійснення суїциду, рідше – під час війн або
конфліктів. Для прийняття управлінських рішень на різних рівнях з метою протидії насильству слід
мати об’єктивну статистичну картину втрат щодо насильницької смертності дітей, що характеризує
ситуацію в країні та у її регіонах.
Якщо раніше в Україні реєструвались в основному випадки смерті, які спричинили
самогубства і міжособистісні форми насильства та поодинокі випадки, класифіковані як
«ушкодження внаслідок дій, передбачених законом», то з 2014 року до них долучились і наслідки
колективних форм насильства, зокрема, ушкодження внаслідок воєнних дій та конфліктів. Так,
у 2014 році було зареєстровано 2794 смерті внаслідок цієї причини, і з них 55 –припали на дітей
віком до 18 років (табл. 1). Зазначимо, що переважна більшість таких смертей (50) – серед дітейміських мешканців.
Таблиця 1
Розподіл насильницьких смертей серед дитячого (0-17 років) населення в Україні*,
обидві статті, 2014 і 2018 рр.
Абсолютне число випадків смерті
Причина смерті
Навмисне самоушкодження
Наслідки нападу з метою
убивства чи нанесення
ушкодження
Ушкодження
з невизначеним наміром
Ушкодження внаслідок
воєнних дій

Всього

В т. ч. у міських поселеннях

2014

2018

2014

2018

125

82

45

38

47

28

25

17

124

95

84

66

55

2

50

1

*Україна – без частини Донецької та Луганської областей
Джерело: дані Держстату України
У 2018 було зареєстровано лише два випадки втрат дитячих життів внаслідок воєнних дій (по
одному у Донецькій та у Луганській областях відповідно), однак слід усвідомлювати обмеженість
даних з тимчасово неконтрольованої урядом території Донбасу, а також меншу інтенсивність бойових
дій порівняно з початком конфлікту.
Зменшення числа випадків самогубства і вбивств засвідчує, на нашу думку, не покращання
ситуації, а відображає як загальне скорочення населення внаслідок переважання смертності над
народжуваністю і міграції (значною мірою незареєстрованої), так і за рахунок анексії АР Крим, а
також браком даних з частини Донецької і Луганської областей.
1

WHO (2017). 10 facts about violence prevention. <https://www.who.int/features/factfiles/violence/en/>
(2020, листопад, 12).
2
WHO (2016). Inspire: Seven strategies for Ending Violence Against Children
<https://www.who.int/publications/i/item/inspire-seven-strategies-for-ending-violence-against-children>
(2020, листопад, 12).
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Аналіз ситуації у світі щодо насильницьких смертей серед дітей у віці 5-14 років показав, що
у країнах з високим рівнем доходів і в Україні переважає частка смертей дітей в результаті суїциду
(табл. 2), у світі ж частки смертності від основних причин виявились більш подібними.
Таблиця 2
Частка смертей, зумовлених самогубствами і убивствами,
серед всієї кількості смертних випадків дітей віком 5-14 р., в Україні,
країнах з високим рівнем доходів та світі, 2017 рр., %
Україна

Країни
з високим рівнем
доходу

Світ

Вбивство

2,64

4,35

1,48

Самогубство або
самушкодження

3,96

4,68

1,11

Причина смерті

Джерело: Global Burden Diseases project, https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/, доступ
16.06.2020
Однак відносно менший розмір структурної частки насильницьких смертей дітей
у глобальному масштабі або в Україні не відображає кращу ситуацію – адже рівні смертності дітей
від цих причин є значно вищими, ніж у заможніших країнах. Наприклад, якщо проаналізувати
динаміку показника смертності від убивств дітей до досягнення 15 років в Україні, Швеції та Польщі
(рис.1), то очевидне значне переважання її рівня у кризових дев’яностих, поступове покращання
ситуації у наступні роки, і знову підйом з початком соціально-економічної і політичної кризи та
агресії Російської Федерації.
1,8

1,66
1,54

1,6
1,4
1,2
1

0,95

0,95

0,8
0,53

0,6

0,43

0,41

0,4
0,2
0

1991

1996

2000
Україна

2005
Швеція

2010

2014

2015

Польща

Рис. 1. Смертність внаслідок убивств дітей 0-14 років
в Україні, Швеції та Польщі, стандартизований за віком (європейський стандарт)
показник на 100 тис. нас., 1991-2015 рр.
Джерело: European mortality database, доступ 17.06.2020: https://gateway.euro.who.int/en/
indicators/hfa_185-1793-sdr-homicide-and-intentional-injury-all-ages-per-100-000/
Насильство і місто. Одне з найбільш значущих джерел занепокоєння для міських суспільств є
загроза насильства. Зазначимо, що більша частина насильства зосереджена в міських районах,
особливо у мегаполісах. Проте урбанізація сама по собі не передбачає і не пояснює насильство
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в містах, адже деякі з найбільших мегаполісів світу одночасно є і одними з найбезпечніших.
Наприклад, у Китаї, де рівень жорстоких злочинів порівняно низький. Зазвичай в тих містах, де діти
й дорослі частіше зазнають насильства, спостерігаються соціальне відчуження, бідність, погана освіта
та нерівність, що виступають факторами зростання ризику насильства1.
Однак офіційна статистика реєструє в Україні дещо іншу картину. Так, ризик померти
у сільського немовляти (дитини до року) в результаті нападу з метою убивства чи нанесення
ушкодження у 2018 р. був вищим, ніж у містах, відповідно частіше фіксувався суїцид у юному віці
10-14 років. Також істотно частіше смерть дитини до досягнення 15 років кваліфікувалась як
«Ушкодження з невизначеним наміром» саме на селі (табл. 3).
Таблиця 3
Смертність дітей за вибраними причинами смерті в Україні*,
за віковими групами і місцем проживання, обидві статті, 2018 р.
Причина смерті
0
Навмисне
самоушкодження
Наслідки нападу з метою
убивства чи нанесення
ушкодження
Ушкодження
з невизначеним наміром

Міські поселення
Вік, років
1-4
5-9
10-14

0

Сільська місцевість
Вік, років
1-4
5-9
10-14

-

-

-

0,6

-

-

-

2,4

1,0

0,4

0,2

0,3

3,4

0,2

0,3

0,2

5,3

1,2

0,5

1,5

7,6

1,2

0,1

0,9

*Україна – розраховано без Донецької та Луганської областей
Джерело: дані Держстату України
Розподіл насильницьких смертей дітей з дезагрегацією за віковими групами представлено
у табл. 4. Слід підкреслити, що сумарне число смертей дітей внаслідок самогубств і вбивств в Україні
виявилось меншим за кількість випадків ушкодження з невизначеним наміром (крім отруєння
алкоголем). Цілком обґрунтовано можна припустити, що з певних об’єктивних чи суб’єктивних
причин у цій групі опиняється і частина смертей, спричинених насильством.
Таблиця 4
Розподіл насильницьких смертей серед дитячого населення
вибраних вікових груп в Україні, обидві статті, 2018 р.
Причина смерті
Навмисне
самоушкодження
Наслідки нападу з метою
убивства чи нанесення
ушкодження
Випадки ушкодження
з невизначеним наміром
(крім отруєння алкоголем)

Все населення,
осіб

Діти, вік, повних років:
0

1-4

10-14

15-17

6279

0

0

26

56

1638

6

5

3

8

5440

19

20

25

23

Джерело: дані Держстату України
Ця проблема характерна не лише для нашої країни. Так, вивчення російськими вченими
тенденцій смертності внаслідок ушкодження з невизначеним наміром, з одного боку, й неточно
Peres, M.F.T., Vicentin, D., Nery, M.B. et al. (2011). Decline in homicide rates in São Paulo, Brasil: a descriptive
analysis. Rev Panam Salud Publica, 29, 17-26. DOI:10.1590/S1020-49892011000100003.
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визначених станів, з іншого, дозволило з високим ступенем ймовірності говорити про значний
недооблік масштабів смертності дітей у Москві як від зовнішніх причин в цілому, так і насильницьких
(насамперед, суїцидів), зокрема1.
Насильство і озброєні конфлікти. Під час воєнних конфліктів поширеність насильства
у суспільстві неминуче зростає (як у зоні бойових дій, так і на мирній території країни), що прямо
чи опосередковано відбивається на житті і здоров’ї дітей. Якщо діти наймолодшого віку зазвичай
виступають його жертвами, то з дорослішанням можуть брати на себе роль кривдника, особливо
у разі втягування їх до участі у воєнних діях або у разі вимушеної необхідності захищати власне
життя. «Залучені до життя в умовах реальної війни діти страждають найбільше – вони стають
жертвами насилля, психологічних, фізичних та сексуальних знущань, але й самі часто є
виконавцями актів насилля» 2. Навіть після закінчення воєнного конфлікту звична «мілітаризована
поведінка» дітей може призводити до поганого сприйняття правил життя у мирному
громадянському суспільстві. У дослідженні під егідою ООН, присвяченому дітям-учасникам
воєнних дій ще наприкінці минулого сторіччя, визначалось: «Діти, які проходили етапи соціалізації
і формування моральних норм у воєнному оточенні, погано підготовані до реінтеграції в
ненасильницьке суспільство. Вони зарано стають самостійними, позбавлені навичок морального
судження й уміння розпізнавати ризиковану поведінку, що проявляється в насильстві, зловживанні
наркотиками і іншими речовинами, що викликають залежність, або ж у сексуальній агресії.
Повернути таких дітей до їх нормального стану є однією з головних соціальних і державних задач
в період після закінчення озброєного конфлікту»3.
Досвід протидії насильству на рівні міст. У світі накопичено значний досвід мінімізації
масштабів насильства до максимально можливого рівня (і навіть, як сформульовано у Цілях Сталого
Розвитку – «покласти край насильству щодо дітей») і негативних його наслідків для життя і здоров’я.
До вже згаданого комплексу INSPIRE входять сім стратегій, сукупність яких утворює
універсальний механізм для ліквідації насильства щодо дітей, одна з яких має назву «Безпечні
середовища», і націлена на створення і підтримання безпечних умов на вулицях та в інших місцях, де
діти та молодь збираються разом і проводять час4. Це насамперед стосується зменшення кількості
травм, отриманих в результаті нападів, в тому числі із смертельними наслідками, та підвищення
безпеки переміщення в межах міста, району, спільноти тощо.
Концепція «Попередження злочинів за рахунок дизайну середовища» (Crime prevention through
environmental design, CPTED) отримує все більше визнання як у багатих країнах, так і у країнах
з низьким і середнім рівнем доходів, даючи результати щодо запобігання насильницьких злочинів
шляхом змін способів організації фізичного оточення. Так, елементами концепції CPTED є
архітектурні прийоми, які дозволяють людям добре бачити все, що їх оточує, і вчасно вживати заходів
для
уникнення
потенційних
загроз;
організація
контролю
доступу
до певних
просторів/зон/приміщень; посилення відчуття причетності і заохочення просоціальної поведінки.
Серед інших прикладів реалізації такого підходу – ландшафтний дизайн, створення і підтримка
в гарному стані зелених зон, озеленення пустирів, освітлення, реконструкція занедбаних будівель,
безпечний і доступний транспорт, забезпечення безпеки дітей по дорозі в школу5.
Попередження насильства з використанням медіа широко застосовується у рамках кампанії
«Soul City», яку здійснює Інститут комунікацій для здоров’я і розвитку (Institute for Health and
Development Communication – IHDC) у Південно-Африканській республіці. Ця недержавна
Семенова, В. Г., Иванова, А. Е., Евдокушкина, Г. Н., Рязанцев, С. В. (2018). Смертность детей Москвы от
причин, связанных с насилием. Социальные аспекты здоровья населения, 64 (6) <http://vestnik.mednet.ru/
content/view/1030/30/lang,ru/> (2020, листопад, 12). DOI: https://dx.doi.org/10.21045/2071-5021-2018-64-6-8
2
Дакал, А. В. (2020). Теоретико-методологічні засади формування та реалізації державної політики України
у сфері захисту прав дітей: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного
управління. Київ: МАУП, 281.
3
Machel, G. (1996). Impact of armed conflict on children: report of the Expert Group of the Secretary General
(document A/51/306). New York, NY, United Nations.
4
WHO (2016). Inspire: Seven strategies for Ending Violence Against Children
<https://www.who.int/publications/i/item/inspire-seven-strategies-for-ending-violence-against-children>
(2020, листопад, 12).
5
Cassidy, T, Inglis, G, Wiysonge, C, Matzopoulos, R. (2014). A systematic review of the effects of poverty deconcentration and urban upgrading on youth violence. Health & Place, 26, 78-87.
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організація здійснює проєкт з інкорпорації соціальних і медичних питань у теле- й радіо-серіали
з мільйонними аудиторіями, які йдуть у «піковий» ефірний час. За рахунок впливу
на психоемоційному рівні, передачі прагнуть змінити спочатку погляди та існуючі соціальні норми,
а у подальшому – і поведінку людей. Одна з передач – «Soul Buddyz» – спрямована на дітей в віці 8–
12 років, причому популярність її така, що зазвичай трансляцію не пропускають дві третини дітей
у країні. В доповнення до передач IHDC випустив буклети з інформацією по певним темам,
з фотографіями популярних героїв, а також аудіо- і відео-записи для застосування в учбових закладах.
Насильство є актуальною медико-соціальною проблемою в ПАР, тому у більшості телепрограм
говорилось про міжособистісне і домашнє насильство, вуличне хуліганство, банди і злочинні
групування, зґвалтування або сексуальне домагання. Метою проєкта стало якомога більш повне
інформування дорослих і дітей про розповсюдженість насильства в суспільстві і його наслідках;
спроба запевнити людей, що вони можуть протистояти насильству особисто і як члени громади; а
також покращання сімейного виховання дітей завдяки використанню рольових моделей і кращим
взаємовідносинам між батьками й дітьми1.
Згідно з даними досліджень, проведених в Чикаго, Балтіморі, Нью-Йорку і у окремому його
районі Брукліні, результатом програми «Терапія насильства» (Cure Violence) стало зменшення числа
зареєстрованих випадків застосування вогнепальної зброї, вбивств і нанесення смертельних
ушкоджень в порядку самозахисту в спільнотах, де програма була реалізована в повному обсязі, та
зниженням рівня насильства на 20-70%, в тому числі і над дітьми. Використовуючи підхід
громадського здоров’я, який застосовується у епідеміології для боротьби з спалахами хвороб, модель
«Терапія насильства» розглядає насильство як інфекційне захворювання, поширення якого можна
зупинити трьома основними способами:
• не допустити передачі від одного члена спільноти до іншого;
• запобігти поширенню всередині спільноти;
• змінити існуючі в суспільстві норми і умови, що сприяють передачі «вірусу насильства».
Програма «Терапія насильства» націлена на підвищення безпеки житлових районів, в яких
ризик збройного насильства є високим, і її реалізація виявилась особливо ефективним засобом
зниження рівня насильства із застосуванням вогнепальної зброї в зонах підвищеного ризику2.
Останнім часом в Україні розроблено низку матеріалів, які стосуються теми насильства над
дітьми, наприклад, такий, що містить алгоритм дій спеціаліста, до якого звернулась дитина, яка
зазнала жорстокого поводження (або ж якому стало відомо про таку дитину); вказано перелік
суб’єктів реагування на випадки насильства щодо дитини та особливості їхньої взаємодії відповідно
до ключових нормативно-правових актів, що прямо чи опосередковано стосуються цієї
проблематики3.
Виважене осмислення міжнародного досвіду дозволяє адаптувати до національних умов
прийнятні заходи і інструменти. Великого значення набуває зміна культурних та соціальних норм, що
підтримують насильство; формування відповідальної громадянської позиції; відмова від поширеної
застарілої позиції «моя хата скраю». Адже небажання втручатися у сімейні розбірки за стіною чи
у сусідському подвір’ї, байдуже ставлення до картини покарання чи ображання дитини часто
обертається непоправними наслідками стосовно її життя.
Також в Україні важливо забезпечити зниження доступності та шкідливого вживання алкоголю
дітьми та підлітками, адже алкоголь є потужним чинником, що підвищує ризик для особи стати як
жертвою, так і, навпаки, кривдником.
Міждисциплінарне співробітництво є напрямком зменшення масштабів насильства над дітьми,
зокрема, у дієвій взаємодії освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, охорони правопорядку та
1

Crug, E.G. (eds.) (2002). World report on violence and health. Geneva: WHO.
Henry, D, Knoblauch, S, Sigurvinsdottir, R. (2014). The effect of intensive ceasefire intervention on crime
in four Chicago police beats: quantitative assessment. Chicago, IL: Robert R. McCormick Foundation
<https://cvg.org/wp-content/uploads/2019/09/McCormick_CreaseFire_Quantitative_Report_091114.pdf>
(2020, Листопад, 12); Picard-Fritsche, S, Cerniglia, L. (2013). Testing a public health approach to gun violence.
New York: Center for Court Innovation. <https://www.courtinnovation.org/sites/default/files/documents/SOS_Evaluation.pdf>
(2020, листопад, 12).
3
UNICEF (2020). Подолання насильства щодо дитини: координація дій.
<https://www.unicef.org/ukraine/sites/unicef.org.ukraine/files/2020-03/B_Coordination_19_12_25_v101.pdf>
(2020, листопад, 12).
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власне громади і громадських об’єднань, підвищення ефективності заходів боротьби з цим
негативним явищем.
Висновки.
Насильство і низький рівень безпеки населення в цілому і, особливо, дитячого, спричинює
зростання тягаря захворювань і смертності, яким можна запобігти. Тому постійні аналіз і моніторинг
даних, що характеризують насильство, оцінюють його масштаби і форми з відстеженням змін
у динаміці, вимірюють наслідки і результати, а також ініціювання потрібних досліджень є необхідним
підґрунтям для прийняття адекватних управлінських рішень та розробки превентивних втручань та
заходів підтримки.
Перед державним управлінням і управлінням на рівні конкретних міст у царині зменшення
ризиків через прояви насильства стосовно дітей, стоїть низка нагальних задач, починаючи з дієвого
контролю дотримання законодавства (міжнародного і національного) щодо захисту прав дитини;
досягнення миру у державі і підтримання правопорядку; належних заходів у відповідь на прояви
насильства та надання підтримки до створення безпечного міського середовища й адекватної корекції
соціальних детермінант насильства у суспільстві (в першу чергу бідності і нерівності); формування
необхідних життєвих навичок у дітей і дорослих, що з ними контактують, насамперед батьків і
вихователів.
На рівні міського управління існують значні можливості для вирішення проблем, але
ефективність цієї активності напряму залежить від спроможності мобілізувати і очолити зусилля
різних секторів і різноманітних міських структур у скоординованій міжсекторальній співпраці
(передусім, охорони правопорядку, соціального забезпечення, освіти, медіа, охорони здоров’я та
профільних недержавних організацій).
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ФОРМУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОЛІТИЧНОГО
ВИБОРУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ
The article is devoted to the study of the problem of forming political choices in a modern
democratic society. It is noted that the leading factors of political choice are internal cultural
values and stereotypes formed in the minds of citizens, as well as external influences of the social
environment. To a large extent, the parameters of political choice are formed by the means of
education, which should instill the knowledge and skills necessary to create a conscious civic
position, the ability to act as a competent subject of political activity in special programs.
The special urgency of development and improvement of political and legal education,
modernization of methods and means of training is defined in modern conditions of contradictory
dynamics of social processes.
Keywords: political choice, political culture, socio-humanitarian education, civic position, sociopolitical competencies.
Постановка проблеми. Формування політичного вибору громадян в демократичному
суспільстві залежить від внутрішньої позиції суб’єкта політичного мислення та дії, а також зовнішніх
впливів конкретної соціально-політичної ситуації, культурних традицій та суспільного досвіду. Серед
механізмів формування політичного вибору центральну роль відіграють політична освіта та
виховання необхідних навичок та умінь. Політико-правова культура суспільства потребує
систематичного раціонального формування, стимулювання та позитивного соціального розвитку.
Е. Тоффлер, вивчаючи значення сучасної освіти, наголошував на необхідності формування
індивідуальних якостей прийняття рішень у складних ситуаціях нестабільності та високої
динамічності соціально-політичних процесів. Він визначав: «Завдання освіти зрозуміле: насамперед –
підвищити здатність індивіда долати труднощі, тобто здатність швидко та економно адаптуватися
до безперервно мінливих умов. І чим стрімкіша швидкість змін, тим більше уваги потрібно приділяти
розпізнаванню моделі майбутніх подій»1.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сутність політичного вибору більшістю вчених
розглядається в контексті теорій функціонування та процедур прямої і представницької демократії
(Д. Блек, Дж. Б’юкенен, Е. Даунс, К. Ерроу, Х. Кісінджер, Дж. Найт, Д. Норт, Е.Тоффлер та ін.).
В українській політичній науці аналізу феномену політичного вибору приділяли увагу такі
дослідники, як В. Бабкін, О. Бабкіна, В. Білоус, В. Буткевич, В. Бушанський, М. Головатий,
Є. Головаха, В. Горбатенко, Г. Зеленько, Л. Кочубей, О. Новакова, П. Шляхтун, В. Якушик та ін.
1

Тоффлер, Э. (2002). Шок будущего. Москва: ACT, 436.
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Формування принципів вищої освіти в європейських країнах та сучасний розвиток Болонського
процесу стали предметом вивчення В. Андреєва, І. Бабина, О. Дубасенюк, Л. Лук’янової,
Ю. Рашкевича, А. Сбруєвої та ін. Разом з тим, подальшого дослідження потребують проблеми
ефективності вищої освіти в контексті формування знань та навичок успішного функціонування
в ситуації сучасних викликів пришвидшеної динаміки розвитку в усіх сферах життя людини.
Метою дослідження є обґрунтування ролі соціально-гуманітарної освіти як чинника
формування параметрів політичного вибору в демократичному суспільстві.
Виклад основного матеріалу. На думку авторів відомої ювілейної доповіді Римського клубу
(2018 р.), головним завданням сучасної освіти є формування у молоді «освіченості по відношенню
до майбутнього», здатності приймати рішення на основі інтегрального мислення, яке може
«сприймати, організовувати, узгоджувати, поєднувати окремі фрагменти та досягати дійсного
розуміння основоположної реальності»1.
Соціальні науки відіграють провідну роль у формуванні політичних і соціальних компетенцій,
що пов’язані зі здатністю брати на себе відповідальність, приймати участь у спільному вирішенні
актуальних проблем, у функціонуванні демократичних інститутів, регулювати конфлікти
ненасильницьким способом. Вміння соціального та громадського характеру згадуються у переліку
із 8 компетенцій для навчання протягом всього життя європейських еталонних рамок, що визначені
відповідною Рекомендацією Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 18 грудня 2006 року2.
Ці компетенції ґрунтуються на вміннях громадського характеру, які регулюють усі форми ефективної
та конструктивної участі людини у соціально-політичній діяльності плюралістичного суспільства.
Основними засадами вмінь громадського характеру виступають наступні:
– знання принципів демократії, справедливості, рівності, громадянства та громадянських прав.
Здатність усвідомлювати як актуальні події, так і тенденції національної, європейської та всесвітньої
історії;
– обізнаність у ідеологічно-ціннісних основах діяльності провідних політичних партій, рухів
та лідерів;
– здатність приймати активну участь в комунікації та партнерській співпраці іншими
суб’єктами у сфері прийняття і реалізації рішень державного чи місцевого характеру.
Отже, провідна роль у забезпеченні гносеологічного блоку політико-правової культури відіграє
навчальний процес, винятково важливе значення в якому відіграють суспільні науки, що надають
студентам загальнополітичні знання про суть політики й політичних норм, права, обов’язки громадян,
про політичні процеси, які відбуваються в державі та у світі, сприяють формуванню громадських чеснот
та якостей3. Разом з тим, варто відзначити, що не завжди усвідомлюється необхідність вивчення цих
дисциплін у системі вищої освіти. Зокрема, зазначає О. Лещенко, причини негативного ставлення
до вивчення гуманітарних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах виявляють ті проблеми,
які, власне, і заважають діалектичній єдності природничо-наукового і гуманітарного знання: слабкість
матеріально-технічної бази викладання гуманітарних предметів; невідповідність навчальних програм
потребам професійної діяльності; невиправдане зменшення кількості годин; перевага спеціалістів
вузькопрофільного орієнтування; домінування простих тестових завдань на іспитах та ін.4
На дещо інші проблеми соціально-управлінського характеру вказує І. Карпінський. На його
думку, негативне відношення до гуманітарної підготовки студентів можна пояснити трьома
головними причинами: «По-перше, це застаріле управління вищою освітою, без змін, неефективне,
громіздке, бюрократично-свавільне, корумповане, малоініціативне чи зовсім лякливе до ініціатив; подруге, охлократичні тенденції в політичній свідомості значної частини адміністративних кадрів,
політиків та простих громадян, некомпетентність, презирливе ставлення до знань (насамперед
гуманітарних), досвіду світової цивілізації, антиінтелектуалізм у сфері гуманітарних знань
1

Weizsaecker, E., Wijkman, A. (2018). Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction
of the Planet. Springer, 220.
2
Рекомендація 2006/962/ЄС про основні компетенції для навчання протягом усього життя, 2006
(Європейський Парламент та Ради ЄС). Офіційний сайт Верховної Ради України
<http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_975> (2020, вересень, 10).
3
Грицай, С. М. (2015). Формування політичної культури майбутніх вчителів у процесі навчання. Засоби
навчальної та науково-дослідної роботи, 44, 59.
4
Лещенко, О. (2013). Роль дисциплін гуманітарного циклу у формування професійної компетентності
майбутніх інженерів. Педагогіка і психологія професійної освіти, 3, 86.
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в українському суспільстві; по-третє, зворотна реакція деяких викладачів технічних вишів
на особливе становище суспільних наук в минулому. Тому, нині гуманітарні кафедри знову стоять
перед завданням доводити свою необхідність»1.
Через окреслені вище причини, та інколи через незадовільний рівень викладання гуманітарних
дисциплін, знаходить підтримку ідея скорочення їх обсягу у підготовці фахівців. Головним
аргументом на її користь зазвичай є посилання на європейський досвід. Характеризуючи загальну
ситуацію з вивченням соціальних дисциплін в Україні та у Європі, варто відзначити, що дійсно
питома вага гуманітарних дисциплін у навчальних планах непрофільних європейських університетів
менша, ніж в українських.
Зокрема, аналіз бакалаврських освітніх програм підготовки інженерів-технологів харчової
промисловості в європейських та українських навчальних закладах, здійснений Г. Чередніченко та
О. Климовою, демонструє домінування спеціальних дисциплін та незначну долю загальних
гуманітарних. Наприклад, у чотирирічній бакалаврській програма Лодзького університету (Польща)
спеціальні дисципліни становлять більшу частину навчальної програми: 65%, збільшуються з 30%
на першому році до 76% на другому і 92% на третьому та четвертому роках. Дисципліни профілю
економіки становлять 8% на першому році навчання та 9% на другому. Фізико-математичні предмети
скорочуються з 47% на першому році до 5% на другому. Гуманітарні дисципліни становлять 9%
на першому та другому роках навчання і 8% на третьому та четвертому2. У інших провідних
університетах даного профілю спеціальні дисципліни складають понад 80% навчальної програми, а
серед дисциплін, які з певною долею умовності можна віднести до гуманітарних, згадується лише
економіка і менеджмент, питома вага яких складає 2-4%. Зокрема, у межах трирічної бакалаврської
програми Вагенінгенського університету (Нідерланди) дисципліни профілю економіка та менеджмент
становлять 2% на першому році навчання та 10% на третьому (загалом 4%), а у межах чотирирічної
бакалаврської програми Дублінського університету (Ірландія) економіку і менеджмент викладають
лише на четвертому році навчання (8%), що становить лише 2% від всього навчального плану. Для
порівняння у Національному університеті харчових технологій (Україна), спеціальні дисципліни
складають 56%, а гуманітарні – 15%3. Це дало підстави для висновку дослідників про необхідність
посилення спеціальної підготовки у вітчизняних вишах за рахунок гуманітарної складової.
Автори монографії «Оптимізація циклу соціально-гуманітарних дисциплін у вищій освіті
України в контексті євроінтеграції», досліджуючи специфіку американської освіти, також
відзначають доволі високий рівень профільної орієнтації американської вищої школи, домінування
в навчальних планах тих дисциплін, що формують фахове знання, фахове мислення і відповідну
компетентність. В той же час, здійснене авторами дослідження підготовки майбутніх бакалаврів
з електротехніки в американських університетах, демонструє, що гуманітарна підготовка відчутно
більша, ніж у попередніх європейських прикладах. Увесь обсяг програми за чотири роки –
135 модулів, з яких 24 припадає на соціальні та гуманітарні предмети (майже 18%)4.
Найбільшою увагою користується формування глибоких знань по історії США та навичок
успішного спілкування і роботи в гетерогенній спільноті. З позиції формування навичок
політичного вибору дуже корисними є характерні для програм американських коледжів та мало
представлені в Європі комунікативні дисципліни – публічний виступ, дискусія в малих групах, що
спрямовані на розвиток самостійного критичного мислення. У Франції, як й у більшості інших
континентальних європейських держав, зазначають автори згадуваної вище монографії,
спостерігається переважна орієнтація на професійну й спеціалізовану підготовку студента й
не передбачається предметне вивчення соціально-гуманітарних дисциплін. У той же час, навчальні
програми містять своєрідний модуль «Самовираження і спілкування» («Expression et
Карпінський, І. Ю. (2010). Роль гуманітарних дисциплін в формуванні сучасного інженера. VIII МНПК
Гуманізм та освіта. <http://conf.vntu.edu.ua/humed/ 2010/txt/karpinsky.php/> (2020, червень, 15).
2
Чередніченко, Г. А., Климова . О.В. (2016). Забезпечення якості освітніх програм підготовки інженерівтехнологів харчової галузі в контексті процесів глобалізації і євроінтеграції. Педагогіка формування творчої
особистості у вищій і загальноосвітній школах, 51 (104), 309.
3
Чередніченко, Г.А., Климова, О.В. (2016). Забезпечення якості освітніх програм підготовки інженерівтехнологів харчової галузі в контексті процесів глобалізації і євроінтеграції. Педагогіка формування творчої
особистості у вищій і загальноосвітній школах, 51 (104), 311.
4
Онкович, Г. В. (ред.) (2014). Оптимізація циклу соціально-гуманітарних дисциплін у вищій освіті України
в контексті євроінтеграції. Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 27-28.
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communication»). Модуль складається з курсів «Іноземна мова», «Публічно-ділове спілкування»,
«Риторика», «Ділове листування», «Конфліктологія» тощо 1.
Більш глибоке дослідження визначеної проблеми показує, що суто кількісні показники
не свідчать про реальний вплив соціально-гуманітарної освіти у західних країнах. Дійсно,
на сучасному етапі відбувається активне переосмислення ролі соціально-гуманітарних наук в
розвинених демократичних країнах. Певна зміна освітніх пріоритетів пов’язана з широким
запровадженням інформаційно-комунікативних технологій в процеси виробництва. Як зазначає
І. Карпінський, «якщо раніше від технічного працівника з вищою освітою вимагали лише високу
кваліфікацію для того, щоб він вчасно міг розпізнати і ліквідувати різні збої на виробництві, то нині
це в змозі зробити технік чи механік з допомогою різних технічних засобів, а від технічних
спеціалістів з вищою освітою вимагають передусім творчості»2. Втім наведені вище висловлювання
характеризують переважно ситуацію у США, де в межах чиказької моделі коледжу розвивалася
традиція глибокого застосування соціально-гуманітарних курсів в процесі підготовки майбутнього
фахівця, його успішності в конкурентних змаганнях з іншими учасниками ринкових відносин3.
Європейська освітня практика відрізняється значною увагою до іноземних мов, як частини
професійної підготовки, та другорядністю решти гуманітарних дисциплін, які, зазвичай, вивчаються
факультативно. Це пояснюється тривалістю середньої освіти (12-14 років) і перенесенням соціальногуманітарних дисциплін на рівень старшої школи (3-4 роки). Саме на цьому етапі приділяється велика
увага формуванню необхідних для суспільно-політичного життя громадянських компетенцій. До того
ж, практика організації освітнього процесу в західних країн передумовлює більш чітке розрізнення
соціальних та гуманітарних наук. Перші мають більшу вагу та включають в себе політологію,
соціологію, інколи історію та деякі інші4. Серед них важлива роль з точки зору формування політикоправової культури особистості відводиться курсу політичних наук.
В даному контексті нелогічним виглядає ініціатива Міністерства освіти та науки України
з 2009–2010 навчального року віднести курси політології, соціології, права до категорії вибіркових5.
На підставі такого рішення та під впливом загальної демографічної ситуації у багатьох вищих
навчальних закладах, особливо технічного напрямку, відбувається або вилучення політології
з навчальних програм або, суттєве скорочення годин на її вивчення. Паралельно відповідне питання
стало предметом обговорення фахівців і громадськості.
Як зазначає О. Рафальський, «варто пам’ятати, що фахівці, яких ми випускаємо, мають бути
творцями суспільної атмосфери, а без основ політичного знання вони навряд чи зможуть виконувати
функцію акумулювання, осмислення інтересів своїх професійних страт і донесення цих інтересів і
потреб до органів державної влади та управління, до політичного класу»6.
Дійсно, політична наука забезпечує найвищу форму поваги до гідності особистості, оскільки
надає людині можливість більш вільно діяти та більш усвідомлено обирати позицію в боротьбі
політичних сил за владу, за вплив на свідомість населення7 . У вилученні політології із навчального
процесу можна побачити і відверто маніпулятивний контекст. Зокрема, зазначають А. Сіленко та
Л. Кормич, «коли громадяни не мають достатніх знань про політику, суспільство й державу, владі
набагато простіше уникати контролю з боку громадянського суспільства. Так само, як і простіше
здобувати потрібну підтримку від народу під час опитувань, виборів, референдумів завдяки
некомпетентності пересічних респондентів у конкретних політичних питаннях»8.
Там само, 28-29.
Карпінський, І. Ю. (2010). Роль гуманітарних дисциплін в формуванні сучасного інженера. VIII МНПК
Гуманізм та освіта. <http://conf.vntu.edu.ua/humed/ 2010/txt/karpinsky.php/> (2020, червень, 15).
3
Онкович, Г. В. (ред.) (2014). Оптимізація циклу соціально-гуманітарних дисциплін у вищій освіті України
в контексті євроінтеграції. Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 29.
4
Шевчук, Т. (2016). Роль гуманітарної підготовки в технічному ВНЗ. Науковий Вісник МНУ
імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 1 (52), 71.
5
Cіленко, А. (2010). Політологія та соціологія в освітньому процесі України: Болонський процес чи відступ
від демократії? Віче, 13, 31.
6
Рафальський , О. О. (2016). Суспільна функція політичної науки і її роль на сучасному етапі розвитку
України. Вісник НАН України, 5, 45.
7
Грицай, С. М. (2015). Формування політичної культури майбутніх вчителів у процесі навчання. Засоби
навчальної та науково-дослідної роботи, 44, 58.
8
Cіленко, А. (2010). Політологія та соціологія в освітньому процесі України: Болонський процес чи відступ
від демократії? Віче, 13, 31.
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Тому на теперішньому етапі варто зосередитись на системі політико – правової освіти,
розглянути суперечності та окреслити засоби їх подолання шляхом модернізації навчального процесу.
Цілісна структура викладання політико-правових дисциплін має включати матеріал громадськополітичної спрямованості, володіти системністю, цілісністю, логічністю, емоційністю, а відтак для
оптимізації змісту і структури навчальних дисциплін циклу доцільно вжити заходів щодо
розробляння і зміни державних освітніх стандартів, подбати про осучаснення методичних засад.
У процесі вивчення відповідних дисциплін слід використовувати всі наявні в педагогіці форми і
методи навчання, особливо – новітні, адже вивчення політико-правових дисциплін буде значно
ефективнішим, якщо і під час самостійної роботи студенти і викладачі використовуватимуть безмежні
можливості мережі Інтернет, освітні сайти, електронні підручники, інтерактивні програми тощо1.
Модернізація навчального процесу при цьому передбачає:
– формування навичок самостійного пошуку та засвоєння знань, творчого, системного
мислення;
– застосування індивідуальних підходів до освіти конкретної людини з урахуванням її
власного когнітивно-креативного потенціалу;
– реалізацію концепції безперервної освіти протягом усього життя людини для забезпечення
її задіяності на сучасному ринку праці;
– формування навичок активної участі та комунікативної взаємодії з партнерами по
вирішенню суспільно-політичних проблем;
– гуманітаризацію вищої освіти, що дозволяє розкрити творчій потенціал особистості,
розробляти інноваційні шляхи розвитку соціуму2.
Висновки. Політична освіченість надзвичайно важлива в ситуації перманентного політичного
вибору, що характеризує функціонування демократичного суспільства. Ефективність політичного
управління в умовах конкуренції політичних акторів залежить від здатності забезпечити єдність
держави на грунті активної громадянської позиції, яка побудована на усвідомленні провідної ролі
громадянського суспільства в прийнятті рішень, толерантності та рівноправній комунікативній
взаємодії. Важливими є уміння критично та раціонально усвідомлювати інформаційні потоки,
протистояти маніпулятивних впливам та відвертій пропаганді, через політичну участь вирішувати
актуальні проблеми як окремої громади, так і країни в цілому.
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PROFESSIONAL NEGOTIATORS PREPARATION
IN PUBLIC ADMINISTRATION
Жанна Макеєнко, к. н. держ.упр.
Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ПЕРЕГОВІРНИКІВ
В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
The article analyzes the differences between effective and inexperienced negotiators, outlines
the general characteristics and skills necessary for achieving negotiator’s professional level.
Some practical steps to increase the level of professional competence in the system of public
administration are offered, and also those that can be provided for in the National academy for
public administration under the President of Ukraine. The author pays attention to the factors
that affect the training and retraining of negotiators. Practical problems related to the
negotiators’ activities are considered and possible solutions are suggested. Key issues of training
and activities of mediators are also raised. The specific features of this type of negotiator are
clarified.
Keywords: public administration, conflict, mediation, negotiations, professional training.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та
практичними завданнями. Науковці в області переговорів та переговірники-практики одноголосно
погоджуються з тим, що мистецтву ведення переговорів можливо навчитися. Найліпше навчання
та/або вдосконалення професійних навичок здійснювати в процесі ведення переговорів, здобуваючи
необхідний практичний досвід.
На тематичних курсах і тренінгах, відео-уроках, вебінарах і сайтах в Інтернеті, а також в
численній літературі з переговорів надається вичерпний перелік порад з успішного ведення
переговорів різного рівня, а також засобів впливу на опонента, методів його схиляння до власної
точки зору та ін. Описані переговірниками-практиками, траблшутерами (з англ. trouble – проблема,
shooter – стрілець, тобто той, хто вирішує проблеми) та медіаторами різноманітні практики та
інструменти переговорного процесу можливо застосувати в будь-якій галузі повсякденного життя або
діяльності як вдома, так і на роботі. Проте досягнення максимальної ефективності від їх застосування
в кожній конкретній ситуації здобувається лише на власному досвіді або із залученням до переговорів
досвідчених консультантів-переговірників.
Незважаючи на досить широке висвітлення практичного досвіду ведення переговорів в
літературі, все ж основна увага в ній приділена проведенню переговорів в бізнесі, починаючи
з вирішення повсякденних питань купівлі-продажу і завершуючи проведенням переговорів
з організації великомасштабних угод компаній-гігантів. Меншу частину, однак теж добре описану
складають міжнародні переговори. І зовсім поверхово представлено переговорний процес в
державному управлінні із відображенням окремих його аспектів (наприклад, проведення
голосування, врахування різноманітних інтересів та прийняття рішень). При застосуванні переговорів
в державному управлінні потрібно враховувати ієрархічність державної системи. Так, переговори
на рівні індивідуальної взаємодії між державним службовцем та громадянином, або між державними
службовцями по горизонталі будуть значно відрізнятися за рівнем складності, відповідальності та
залученості третіх осіб порівняно з переговорами, наприклад, на міждержавному рівні. В будь-якому
випадку без постійного застосування в повсякденній діяльності отриманих знань і навичок
переговірника, їх ефективність поступово знижується.
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Аналіз останніх публікацій за проблематикою та виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Процесу навчання та виховання лідерських якостей присвячено наукові роботи
зарубіжних та вітчизняних дослідників Дж. Кроса, Б. Уейнера, Л. Фестінгера, Г. Спіро, Дж. Спеллера,
Дж. Брюнера, К. Роджерса, А. Бандури, Л. Виготської, В. Гошовської1, Дж. Мезірова. Теоретичним
основам підготовки управлінських кадрів присвячено дослідження українських вчених Н. Бібік,
В. Кремень, В. Лугового, В. Майбороди, Б. Олійник, М. Романенко та ін. На важливості професійної
компетентності державних управлінців в умовах глобалізації та європеїзації України наголошувалося
в працях таких вітчизняних науковців як І. Белебаха, Г. Ващенка, В. Липинського, І. Кресіної,
М. Пірен, С. Рудницького та ін.
На сьогодні у вітчизняній літературі проблеми навчання та використання навичок
переговірника в системі державного управління не знайшли свого комплексного розвитку, що дає
підстави говорити про недостатню розробленість даної проблематики в науці «державне управління».
Так, комплексний аналіз практичної діяльності успішних переговірників дозволить вивести
універсальні принципи, яких дотримуються високоефективні переговірники в практиці ведення
переговорів. Ці принципи та методи складуть основу навчального процесу, в якому буде поєднано
засвоєння та впровадження практичних кейсів, комп’ютерних симуляцій і персональних тренінгів
з теоретико-методологічною базою технології переговорного процесу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про необхідність подальшого вивчення і
узагальнення практичного досвіду підготовки та проведення переговорів на різних рівнях системи
державного управління. Крім того, питання підготовки кваліфікованих переговірників, орієнтованих
на застосування в державному управлінні навиків оволодіння інноваційними технологіями
переговорного процесу, й досі залишається актуальним та потребує додаткового висвітлення.
Формулювання цілей (мети) дослідження. В даній статті основну увагу буде приділено
професійній підготовленості переговірників в системі державного управління, спираючись
на отриманий ними практичний досвід та в поєднанні лідерських якостей управлінців
з компетенціями медіаторів (переговірників більш широкого спектру використання).
Виклад основних результатів та їх обґрунтування. Аналіз наукових точок зору у відповідній
практичній літературі та прикладів ведення переговорів з досвіду кращих переговірників, дає
підстави стверджувати, що ефективні переговірники при проведенні переговорів в різних сферах,
в тому числі і в державному управлінні, дотримуються певних правил та принципів ведення
переговорів. За результатами проведених практичних досліджень переговорного процесу за участі
професійних та ординарних переговірників було встановлено ряд відмінностей. В цілому
переговірники вкладалися у виділений обсяг часу на підготовку до переговорів, хоча витрачали його
по-різному. Так, успішні учасники переговорів набагато більше часу і уваги приділяли стратегічному
плануванню переговорного процесу. Ординарні переговірники ж – початковій підготовці, збору
даних, їх порівнянню і категоризації, інтерпретації. В результаті чого, на початку переговорів або в їх
розпалі, ординарні посередники все ще обмірковували, як найкращим чином використати зібрані дані.
Професійні переговірники завжди намагаються розібратися в тому, що приховано за цифрами, а що
відбувається в реальності, слідкуючи за розвитком дискусії, вони помічають не лише пропозиції,
контрпропозиції та завершальні ходи, а також сприймають глибинні психологічні сигнали,
інтерпретують їх для визначення прихованої стратегії опонентів. Прогнозування розвитку подій
в довгостроковій перспективі – це саме те, що робить успішний переговірник, те, на що він витрачає
вдвічі більший обсяг часу в порівнянні з ординарним переговірником.
Уважність та концентрація на досягненні необхідних результатів переговорів дозволяють
вмілим переговірникам безпомилково знаходити потрібний момент для введення пропозиції чи
визначати рівень готовності опонента до сприйняття інформації, що дозволить поступово підвести
його до потрібних вам висновків чи закріпитися на певних позиціях. Як зазначає Р. Шел у важливих
переговорних ситуаціях не слід покладатися на інтуїцію, щоб не помилитися переговірник має бути
готовим «відмовитися від упереджень та відкритися для нових ідей»2. Не менш важливим навиком
для переговірника є розпізнання прихованих психологічних стратегій опонентів в процесі переговорів
та обрання контр-стратегій взаємодії. Таким чином, ефективного переговірника від посереднього
Гошовська, В. А. (2012). Підвищення рівня професійної компетентності в системі державного управління –
шлях до формування еліти українського суспільства. Аналітика і влада, 6, 21-25.
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/avlad_2012_6_6>. (2020, листопад, 12).
2
Шелл Р. (2012). Удачные переговоры. Уортонский метод. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 16.
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відрізняє знання всіх аспектів переговорного процесу та вміння шляхом оцінки поточної переговорної
ситуації передбачити подальші дії опонента.
Базовим принципом в цьому випадку виступає довгостроковість взаємовідносин та
далекоглядність у плануванні. Зазвичай, переговори не обмежуються однією зустріччю, тож доцільно
передбачити серію взаємопов’язаних зустрічей. Для кожної з таких серій зустрічей досвідчений
переговірник визначається зі спільною метою переговорів та прояснює конкретну мету окремої
зустрічі; спектр питань, що підлягають обговоренню на кожній зустрічі та їх пріоритизацію в дискусії.
За кожним з переліку спірних питань на переговорах він підготує та розгляне по п’ять і більше
можливих варіантів їх вирішення, в той час як ординарний переговірник обмежиться розглядом від
одного до трьох варіантів. Окремо потрібно звернути увагу на повноваження переговірника, надані
йому як представнику і виразнику групових інтересів делегації (сторони), що дозволяють йому
самостійно вирішувати наскільки глибокого пропрацювання та розгляду потребує те чи інше питання,
змінювати регламент переговорів наскільки це буде необхідно з точки зору потреб подальшого
впровадження досягнутих результатів.
Набуті знання та відточені практичні навички дозволяють ефективному переговірнику
грамотно вибудовувати переговори та почуватися більш упевненим в своїх діях в будь-якій ситуації.
Отже, з точки зору досвіду проведення переговорів ефективний та досвідчений переговірник
підходить до виконання своїх функцій на переговорах у наступний спосіб:
1) налаштовуючи комунікаційні зв’язки, наприклад, домагається використання однаково
зрозумілої учасникам переговорів специфічної термінології, мови для продуктивного спілкування;
2) розставляючи необхідні акценти у пошуку спільних інтересів учасників переговорів;
3) розглядаючи різні джерела інформації для збору необхідних даних;
4) здійснюючи перевірку досягнутого порозуміння між сторонами та підбиття підсумків
за кожним питанням, обговорення якого завершено;
5) моніторячи власні поведінкові реакції та поведінку інших представників сторін;
6) виявляючи та детермінуючи спроби маніпуляцій, непередбачуваних змін в перебігу
переговорного процесу, так звані подразники, що спонукають протилежну сторону до негайного
реагування;
7) майстерно переконуючи протилежну сторону в переговорах до прийняття пропозиції
на його умовах та ін.
Перші кроки досвідчені переговірники роблять ще на стадії планування майбутніх переговорів
в частині дослідження загальних інтересів, витрачаючи на це втричі більше часу, ніж витратили б
посередні переговірники. Детально розглянувши суть проблеми переговорів досвідчені
переговірники паралельно починають вирішувати проблему ефективного спілкування, що постає
перед учасниками переговорів. Особливо, якщо це міжнародні переговори з представниками іншої
раси з відмінними традиціями та культурою. Найчастіше на шляху до ефективного спілкування
досвідчені переговірники допомагають усуненню наступних перепон:
− мовленнєві особливості спілкування однієї сторони часто бувають незрозумілі іншим
сторонам переговорів. Причинами цього можуть бути двозначність тлумачення окремих термінів, що
набули іншого змістовного забарвлення під впливом етнічних особливостей. Або, наприклад,
представники цієї сторони через використання специфічної незрозумілої термінології намагаються
справити певне враження на іншу сторону чи піймати переговірника у пастку невірного тлумачення
проголошених потреб цієї сторони;
− сторони не звертають уваги на слова промовця на переговорах, тож спілкування як таке між
сторонами не відбувається. Така ситуація зазвичай складається на початку етапу ведення переговорів,
коли представники сторін продовжують розмірковувати над результатами виконання підготовчої
стадії. Також усвідомлена відмова сторін сприймати інформацію від протилежної сторони є сигналом
до розгортання конфлікту і потреби в короткій перерві в дискусії, дебатах;
− кожна сторона вкладає власний зміст в проголошені слова, таким чином порушуючи
комунікативну рівновагу в переговорному процесі. Цього можливо уникнути, якщо досвідчений
переговірник візьме на себе зобов’язання повторювати сказане іншими словами, ставлячи уточнюючі
питання для розкриття змісту сказаного. Крім того, у випадку розгортання конфлікту, така стратегія
дозволяє перевести комунікацію між сторонами з яскраво вираженої конфліктної до нормального
робочого спілкування. В цьому незамінним помічником ефективного переговірника є «активне
слухання», що полягає в мистецтві розуміння сказаного співрозмовником, в процесі розшифрування
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сенсу мовленнєвих повідомлень, з’ясування реального їх значення.
Результатом належного врахування сторонами комунікативного компоненту є перехід
до наступної фази – аналізу прихованих інтересів сторін. Проголошені учасниками переговорів
позиції, зазвичай, приховують їх реальні інтереси та потреби. На підтвердження цього Р. Шел
зазначає, що «переговори – процес двосторонньої комунікації, який може розгорнутися, коли ви
чогось потребуєте від іншої людини або інша людина потребує чогось від вас»1. Як показують
результати дослідників Гарвардського методу ведення переговорів робота на рівні інтересів, а
не позицій є набагато ефективнішою: по-перше, задоволення кожного окремого інтересу сторони
можливе з кількох позицій, що відразу збільшує число можливих варіантів; по-друге, навіть
в протилежних позиціях є можливість віднайти більше співпадаючих інтересів сторін, ніж
в позиціях, які увійшли в безпосереднє протиріччя. Ступінь задоволення інтересів сторін напряму
залежить від коректного їх формулювання та донесення інформації про їх важливість до відома
інших сторін.
Прояснення позиції та інтересів учасників переговорного процесу неможливе без запитань.
Практичні дослідження показали, що успішні переговірники на 21,3% частіше використовують
поведінку, спрямовану на задоволення інформаційного «голоду», проти 9,6% своїх ординарних
колег2. Таким чином ставлення досвідченими переговірниками запитань на певних етапах ведення
переговорів було націлено на:
− перевірку раніше зроблених припущень, зазвичай під час планування;
− управління фокусом обговорення питання;
− «розрядку» емоційну або ситуації, в умовах виникнення (силового/психологічного) тиску і
напруги у відносинах сторін;
− заміну прямої незгоди щодо якогось питання більш прийнятною альтернативою;
− пошуки, дослідження загальних інтересів сторін і підсилення в них спільного / відмінностей
з метою вироблення більшого числа варіантів.
Освоєння навичок роботи з питаннями на практиці дозволяє не лише правильно формулювати
питання, але й відчувати необхідний момент, коли їх проголошення дійсно змінить перебіг процесу
переговорів або ж результати взаємодії між сторонами. Іншим наслідком освоєння вміння «ставити
запитання» є потреба в моніторингу власного розуміння ситуації, що склалася на переговорах,
шляхом постійної перевірки та оцінки якості зроблених припущень. Відомий експерт в області
переговорів Р. Шел акцентує увагу на важливості розвитку цього навику, зокрема, він наголошує:
«спочатку намагайтеся зрозуміти, потім – щоб вас зрозуміли»3. Факти, отримані в результаті
досліджень поведінки учасників переговорів під час навчальних сесій, підтверджують, що
в середньому досвідчені переговірники більше ніж на 17% зверталися до вище зазначених умінь,
в той час як ординарні переговірники – менше 8%, тобто майже в два рази менше4.
Варто зазначити, що справжня різниця між досвідченими та ординарними переговірниками, як
правило, проявляється наприкінці переговорів. У той час як ординарні переговірники прагнуть
якомога швидше досягти угоди і завершити переговори, побоюючись додаткової напруженості
у відносинах чи відкритої незгоди іншої сторони. Вмілі та досвідчені переговірники завжди прагнуть
налагодити тісний взаємозв’язок між досягнутими домовленостями та їх успішною реалізацією. Адже
навмисна неуважність до глибокого «зондування» потенційних областей неправильного розуміння чи
двозначного тлумачення, може не лише затягнути підписання майбутньої угоди, але й спровокувати
появу ускладнень на етапі її впровадження чи виконання зобов’язань сторонами.
Ефективний переговірник не шкодуватиме часу на перевірку та «резюмування» переговорів,
оскільки це дозволить скласти повне уявлення про інтереси та потреби сторін, зважаючи
на особливості переговорної ситуації. Ці на перший погляд «втрати» обернуться для нього нагородою
по завершенню переговорів у вигляді мінімізації потенційних ризиків на стадії впровадження вимог
досягнутої угоди. Досвід успішного проведених результативних переговорів надає переговірнику
певний рівень довіри та статус професіонала в своїй діяльності. При виборі переговірника саме ці
фактори в кінцевому підсумку впливають на прийняття остаточного рішення сторонами.
Шелл Р. (2012). Удачные переговоры. Уортонский метод. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 21.
Harvard Business Review (2020). Homepage <http://hbr-russia.ru/>. (2020, листопад, 12).
3
Шелл Р. (2012). Удачные переговоры. Уортонский метод. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 9.
4
Harvard Business Review (2020). Homepage <http://hbr-russia.ru/>. (2020, листопад, 12).
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Окреслені нами правила поведінки ефективних переговірників слід віднести до категорії знань
та вмінь, які можливо розвити в собі самостійно або за допомогою кількаденних навчальних тренінгів,
семінарів, і в такий спосіб істотно покращити власні переговорні здібності. Однак, потрібно
усвідомлювати, що психологічні механізми, які забезпечують нам послідовний рух до наміченого
результату1, по-різному впливають на нашу поведінку. В ситуації, коли переговори вже почалися,
перед переговірником постає важке завдання в стислі терміни пізнати і відчути свого опонента, щоб
в подальшому схилити його до своєї точки зору. При цьому потрібно розуміти і весь час пам’ятати,
що протилежна сторона намагається досягти того ж в переговорах, а тому переговірник буде
змушений протистояти її методам.
Велике значення для оцінки ефективності переговірника має усвідомлення ним власної
поведінки та готовність / здатність її змінювати в ході переговорів (переговорна гнучкість).
Досвідчені переговірники виявляють загальну схильність до уникнення певних поведінкових
категорій в ході переговорів, а при ідентифікації ознак такої поведінки в інших учасників
переговорного процесу здійснюють оперативні дії щодо зменшення загального деструктивного
ефекту на атмосферу переговорів. Під час конфлікту учасники переговорів схильні проявляти сильні
емоції та висловлювати оціночні судження. На певному етапі розгортання конфлікту, така поведінка
формує тенденцію до спірально-наростаючої інтенсивності конфліктних відносин. В результаті
нападки сторін стануть ще запекліші та завзятіші, а спіраль буде набирати нових обертів. Сторонам
буде важко самостійно розібратися де законна оборона, а де невиправдана атака, оскільки їх відчуття
реальності переговорної ситуації притуплені емоціями.
Вмілі та досвідчені переговірники, розпізнавши перші ознаки спіралі конфлікту, якщо
приймають рішення про необхідність нападу, то роблять це жорстко і без жодних попереджень –
усвідомлено, швидко і впевнено, без зайвих емоцій. Ординарні переговорники навпаки особливо
схильні використовувати в якості захисту фрази, що замість приглушення часто провокують
наростання гострих реакцій іншої сторони. Практика свідчить, що ординарні переговірники в тричі
частіше потрапляють до пасток поведінкової спіралі, ніж їх досвідчені колеги.
До іншої категорії неконструктивної поведінки відносять роздратування, що є реакцією на різні
види подразників вербального чи невербального направлення. Вербальні подразники – це слова або
фрази, які в контексті переговорної ситуації особливо дратують, «зачіпають за живе» протилежну
сторону тому що, як правило, не відповідають дійсності. Візуально невербальні подразники
проявляються через міміку обличчя (наприклад, підняття брів у виразі щирого здивування,
поблажлива посмішка та ін.) та рухи тіла, жести рук, що відображають різку зміну настрою як реакцію
на сказане опонентом. Якщо протилежна сторона своїм зауваженням випадково (або ні) поставила під
сумнів статус опонента або імідж організації, яку він представляє, то реакція на ці подразники може
мати стрімкий та вибуховий ефект. В інших учасників переговорів така поведінка викликає щире
здивування і зазвичай, розцінюється як прояв «ірраціональності» людської поведінки. Для пояснення
цього факту доцільно навести слова Р. Шела про те, що «мистецтво (переконувати) відшліфовується
кожного разу, коли ви знаходите баланс між, з одного боку, власними інтересами, авторитетом,
точкою зору і рівнем відповідальності а, з іншого боку, потребами, сприйняттям і відчуттями
аудиторії, яку необхідно переконати»2.
Практика показує, що на навчальних сесіях цей навик є одним з найбільш складних для освоєння
переговірниками. При чому, ординарні переговірники схильні звинувачувати інших учасників
навчального семінару, тренінгу в неприпустимості такої поведінки по відношенню до них, а тренера в
упередженості. У той час як досвідчені та вмілі переговорники абсолютно реалістично оцінюють
власний внесок в переговори, визнають факти, що мали місце в процесі обговорення спірного питання
і, в разі визнання такої поведінки неефективною, виключають її зі свого арсеналу продуктивних
інструментів. Таким чином, ми можемо зробити важливий висновок щодо важливості давати собі
об’єктивний зворотний зв’язок з приводу власної поведінки в процесі ведення переговорів.
Так само як рівень IQ є виразником рівня звичайного раціонального інтелекту, рівень EQ
(Emotional Quotient з англ. емоційного фактору) визначає здатність до усвідомленої регуляції й
управління як власними емоціями, так і емоціями інших людей. Таку здатність часто називають
«емоційною компетентністю» або «емоційним інтелектом» (ЕІ з англ. Emotional Intelligence). Даним
Климов, Е. А. (1982). Индивидуальный стиль деятельности Психология индивидуальных различий. Москва:
МГУ, 40.
2
Шелл Р. (2012). Удачные переговоры. Уортонский метод. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 9.
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терміном з 1990 р. науковці (Р.К. Купер, А. Саваф, Дж. Мейер, П. Селовей, Д. Карузо, Д. Гоулман,
Т. Бредбері, Дж. Грівз, М. Кетс де вріс, Р. Бар-Он, С. Стейн, Г. Бук, Р. Бояцис, Х. Ріндерман та ін.)
почали описувати групу ментальних здібностей, що сприяють усвідомленню і розумінню власних
емоцій та емоцій оточуючих. Дослідники Т. Бредбері та Дж. Грівз особливо наголошували
на невіддільності понять емоційного та раціонального інтелекту; «інтенсивний потік інформаційного
обміну між раціональним та емоційним центрами мозку»; «об’єднання раціонального мислення
та емоційних реакцій»1.
Учасник переговорів з низьким рівнем EQ не досягає успіху в переговорах з наступних причин:
1. Не вміє вчасно розпізнати власні почуття та недостатньо повно розуміє причини, що
спонукають його до тих чи інших дій;
2. Погано розуміється і розпізнає почуття та психологічний стан своїх партнерів. Не відчуває
їх настрій, бажання, інтереси або тривоги;
3. Не вміє керувати власним емоційним станом, через що дозволяє емоціям керувати ним.
Не знає як налаштовувати себе на необхідну хвилю, швидко відновлюватися після невдач;
4. Не може створити довірчі відносини з партнером, передати інтерес і надихнути партнера
на прийняття рішення. Не може підтримувати робочі відносини в довгостроковій перспективі.
На думку Д. Гоулмана «умовою високого розвитку емоційного інтелекту повинні виступити
достатні показники загального інтелекту на тлі розвиненої емоційної сфери»2. Іншими словами ЕІ
означає вміння керувати своїми почуттями таким чином, щоб висловлювати їх в потрібний момент і
з користю, сприяючи таким чином досягненню загальних цілей.
У зв’язку з чим не можливо оминути увагою питання «харизми», дослідження якого останнім
часом набуло широкої популярності. Наукові розробки цього явища доводять, що харизматичний
вплив може бути керованим, і поповнити «арсенал» навичок сучасного лідера. Ефект харизми
фактично полягає в тому, щоб націлити всі свої здібності та вміння на забезпечення емоційного та
інтелектуального впливу на оточуючих, тобто впливаючи на їх думки, ставлення і поведінку справити
на них сильне, незабутнє враження. Провідний світовий експерт в області харизми – Олівія Фокс
Кабейн в своїй книзі «Харизма. Як впливати, переконувати та надихати» 3 доводить, що харизма – це
навичка, яку можливо розвинути за допомогою практичних вправ, спрямованих на підвищення рівня
самосвідомості та навчання застосуванню різних аспектів ефекту харизми. Таким чином, слід
очікувати, що харизма як ефективний інструмент в руках державного управлінця, багаторазово
підсилить його вплив на окремих осіб (вищого, нижчого або рівного з ним рангу) чи групу людей,
сприятиме результативним досягненням, надаватиме можливість швидко перегрупуватися та
відновити сили у випадку невдачі в переговорах або іншій діяльності.
Позитивним ефектом від опанування секретів «харизми» є підвищення якості публічних
виступів та відповідне зниження рівня стресу, пов’язаного з цим. Публічний виступ в державному
управлінні є неодмінною умовою високого рейтингу держслужбовця як політика і є одним із способів
провести переговори з великою за обсягом аудиторією. Серед основних споріднених з переговорами
порад, в контексті професійної підготовки держслужбовця, слід виділити наступні: 1) спорідненість
вербального і невербального під час виступу, оскільки дисонанс тону мови та «мови» тіла може
викликати недовіру та втрату інтересу в аудиторії; 2) управління власними емоціями під час виступу
та підкорення ірраціональних страхів завдяки попередній психологічній установці; 3) комунікативна
складова, налаштованість на якнайкраще донесення суті виступу та отримання відгуків від аудиторії;
4) формування позитивного враження від виступу та оратора через подання оратором власної персони
з акцентом на доброзичливість, почуття гумору та «людини з народу», яка розуміє ваші проблеми.
Резюмуючи вище викладене потрібно по-новому сформувати вимоги до поведінки та
професійних якостей переговірника. В сучасних умовах розвитку державного управління, тенденцій
до формування управлінської еліти та активного пропагування підготовки і перепідготовки
державних службовців з метою їх адаптації до стандартів Європейського союзу оцінка
професіоналізму переговірників здійснюється, виходячи з:
І. Принципів регулятивності та цілеспрямованості. В сучасних умовах українське
суспільство пред’являє більш високі норми поведінки, що логічно розповсюджується і на кодекс
професійної етики переговірників.
Бредбери, Т., Гривз, Дж. (2009). Эмоциональный интеллект 2.0. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 28.
Гоулман, Д. (2009). Эмоциональный интеллект. Москва; Владимир: ACT; ВКТ, 74.
3
Кабейн, О. Ф. (2013). Харизма. Как влиять, убеждать и вдохновлять. Москва: Альпина Паблишер, 307.
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ІІ. Потреби захищати суспільні інтереси та інтереси держави, узгоджуючи їх в керівному
спрямуванні при провадженні державної політики. Якщо ж суспільство не отримує вигоди
від автономної діяльності державних службовців, наприклад депутатів їх потрібно позбавити цього
привілею.
ІІІ. Необхідності уникнення двозначностей та пропагування чесності. В даному випадку
кодекс переговірника надаватиме додаткових обмежень діям державних службовців, особливо в частині
уникнення специфічних спокус, які можуть відчувати посадовці в системі державного управління.
Визнання темних, неетичних сторін професії держслужбовця та їх повноцінне відображення в кодексі
є передумовою до закладення в ньому чітко визначеної системи лімітів та контролів.
ІV. Об’єктивної необхідності бути контрольованим і контролюючим. Прозорість складення
положень кодексу є потужним стимулом для держслужбовця до самоконтролю, контролю діяльності
інших з метою уникнення специфічних помилок, недоліків їх професії. Наявність в кодексі положень
про пред’явлення звинувачень і застосування покарань дає суспільству підстави для встановлення
кредиту довіри державним посадовцям, а у випадку виправдання такої довіри – додаткових привілеїв.
У такий спосіб суспільство здійснює контроль над діяльністю виборних представників в системі
державного управління та впливає на законотворчу діяльність1.
Аналіз сучасного стану професійного навчання, підготовки та перепідготовки державних
службовців дає підстави відзначити позитивні тенденції в його реформації, а саме відходу від
інформативного та академічного характеру системи навчання в бік більш практичного її спрямування,
що відповідає потребам динамічного розвитку держосвіти та розширенню набору навичок,
необхідних для виконання службових обов’язків. Такі види навчання як: навчання за магістерськими
програмами; навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців;
самостійне навчання (самоосвіта), зокрема участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі „Кращий
державний службовець”; тематичні постійно діючі семінари; тематичні короткотермінові семінари,
зокрема тренінги; стажування в органах, на які поширюється дія Закону „Про державну службу”, а
також за кордоном, частково компенсують недостатній теоретичний рівень знань і практичних умінь
працівників державних органів. Однак динаміка показників за різними формами професійного
навчання підтверджує недостатність у державно-управлінських кадрів знань та вмінь з питань
стратегічного планування, проектного менеджменту, прийняття управлінських рішень, публічної
діяльності ведення ефективної інформаційної роботи, переговорів, взаємодії з громадськістю тощо.
Звичні для України форми навчання, що продовжують використовуватися у вищих навчальних
закладах, доповнюються мобільними формами професійного навчання, що в цілому сприяє
оперативному наданню необхідних знань та більш масштабному охопленню різних категорій
державних службовців. Так, Національна академія державного управління при Президентові України,
заручившись підтримкою найкращих кадрів вітчизняних наукових шкіл, представників міжнародних
організацій провадить численні проекти, наприклад, спільно з Університетом Гамбургу щодо
«Створення Бюро медіації і навчання медіаторів», USAID за програмою «Лідерство в економічному
врядуванні» (ЛЕВ), асоціацією «l’Ukraine dans l’Europe» в частині «Підвищення кваліфікації
державних службовців у сфері європейської інтеграції та державного управління», із запровадження
«Міжнародного досвіду публічного адміністрування для України» та багато інших2.
Міжнародний досвід, зокрема, Німеччини, Франції, Польщі, Нідерландів, Канади та США, який
активно впроваджується в українську навчальну систему, також свідчить на користь залучення
позаштатних лекторів-практиків для викладання у школах державного управління, в першу чергу
розрахованих на задоволення потреб вищого корпусу державної служби. Крім того, широкої
практики в системі підготовки та перепідготовки професіоналів набули тенденції до поглиблення
індивідуалізації й практичної орієнтації навчальних програм. Також, за підтримки міжнародних
організацій і в рамках провадження програм TWINNING, TAIEX3 та інших, в Україні проводяться
сучасні семінари-тренінги з питань налагодження комунікацій, стратегічного планування та
молодіжної, соціальної і публічної політики Європейського Союзу.
Подопригора, М. Г. (2012). Деловая этика. Учебное пособие. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 116.
Національна Академія Державного Управління при Президентові України (2020). Міжнародні проекти
<http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=34>. (2020, листопад, 12).
3
Національне агентство України з питань державної служби (2020). Головна сторінка
<http://nads.gov.ua/news>. (2020, листопад, 12). SIGMA (2020). Головна сторінка <http://www.sigmaweb.org/>.
(2020, листопад, 12)
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Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного
управління при Президентові України, на правах єдиного навчально-методичного закладу системи
підвищення кваліфікації в Україні забезпечує практичну модернізацію навчання в частині
підвищення кваліфікації керівників закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації держслужбовців і посадових осіб місцевого самоврядування. У відповідності
до основоположних напрямків реформування системи навчання, визначених Законом України «Про
державну службу» від 17 листопада 2011 р., даний навчальний заклад має необхідний потенціал для
ефективного задоволення потреб системи державного управління в кваліфікованих кадрах, його
викладачі відрізняються прогресивністю поглядів та оперативним реагуванням на вимоги часу1. При
цьому головним орієнтиром для підвищення професійного рівня і компетентності управлінських
кадрів, які реалізують функції держави, залишається активне запровадження інноваційних технологій
та здобутків світового досвіду переговорної діяльності.
На сьогодні в рамках проходження проекту по створенню Бюро медіації і навчання медіаторів
в Національній академії державного управління при Президентові України та за нормативно-правової
підтримки (в червні 2016 року у Верховній раді було зареєстровано два проекти закону про медіацію)
активно розробляються програми з підготовки професійних медіаторів в сфері державного
управління. Враховуючи специфіку державної роботи, медіація може виявитися досить ефективною
в ряді випадків (знеособлене спілкування сторін, підтримання конфіденційності тощо), а в інших –
єдиним можливим варіантом узгодження інтересів сторін. Згадуваний вище проект розрахований
на системне навчання медіації та практичне надання такого виду послуг в системі державного
управління, досягнення головної мети, яка ставиться перед медіатором, – допомогти знайти сторонам
додану цінність в переговорах, а також знайти рішення, які були б оптимальними для всіх сторін
переговорів з урахуванням інтересів сторін (включаючи психологічні). Медіація в порівнянні з будьякою моделлю переговорів характеризується чітким алгоритмом послідовних дій, яких медіатор
повинен дотримуватися для упорядкування процесу пошуку рішення. Тому одним із найважливіших
моментів реалізації проекту є адаптація положень Кодексу медіатора (визнаного в Європі та світі) для
використання українськими фахівцями.
Формування у державних посадовців культури медіації є комплексним інтегрованим
процесом, що перебуває в ситуації перманентного розвитку і вимагає глибоко продуманої
координації технологічного та дидактичного забезпечення психолого педагогічної й професійної
підготовки таких фахівців в державному управлінні. Співвідношення та складові культури медіації
показано на рис. 1:

Рис. 1. Структура культури медіації фахівця – медіатора
Гошовська, В. А. (2012). Підвищення рівня професійної компетентності в системі державного управління –
шлях до формування еліти українського суспільства. Аналітика і влада, 6, 23
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/avlad_2012_6_6>. (2020, листопад, 12).
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Як зрозуміло зі схеми кожна складова (компетенція) культури медіації передбачає наявність
сукупності знань, умінь і навичок, необхідних для здійснення процесу медіації. Крім того, культура
медіації передбачає володіння навичками міжособистісної діалогової рівноправної суб’єкт-суб’єктної
комунікативної взаємодії1. Таким чином культивування кращих технологій проведення медіації
в поєднанні з розвитком і пропагуванням культури медіації в цілому сприятиме підвищенню
професійних навичок переговірника серед державних службовців.
Висновки та перспективи подальших досліджень. На прикладі активного впровадження
новітніх технологій та реалізації спільних проектів викладачам Національної академії державного
управління при Президентові України вдається забезпечувати високий рівень професійної
компетентності управлінських кадрів протягом їх професійної діяльності, оперативність прийняття
управлінських рішень, передачу кращого управлінського досвіду, методів та прийомів державного
управління, в тому числі, стимулювання державних службовців до свідомої самоосвіти в галузі їхньої
професійної діяльності.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в реалізації наступних пропозиції з покращення
професійної підготовки державних службовців в якості переговірників (медіаторів) або їх
перепідготовки в сучасних вищих навчальних закладах:
− затвердженні та поетапній реалізації впровадження інноваційних технологій переговорів
в систему навчання на прикладі Національної академії державного управління при Президентові
України та подальша її диверсифікація на інші вищі навчальні заклади, що обслуговують та
постачають кваліфіковані кадри до органів державного управління.
− розробці кількох типів нових навчальних програм та використання інноваційних технологій
в навчальному процесі, що забезпечуватимуть різний рівень навчання для спеціальної підготовки
фахівців-переговірників або посередників в галузі державного управління; перепідготовку фахівців,
що мають вищу освіту, й надання їм кваліфікації переговірника в цій галузі; на постійній основі
підвищення кваліфікації фахівців в системі державного управління; заохочення їх до самонавчання
та саморозвитку.
− законодавчій підтримці щодо формування належної нормативно-правової бази, яка
регламентуватиме всі процеси з формування та навчання кваліфікованих кадрів в системі державного
управління.
− посиленні інфраструктури, яка забезпечує освітній процес державних службовців, а також
системи навчально-методичного забезпечення всіх форм навчання;
− вивченні і прикладному застосуванні міжнародного досвіду з проблем професіоналізації
державної служби, в тому числі щодо організації безперервної освіти державних службовців, та
використання цієї практики в Україні.
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ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ
НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ
АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ЯК ОБОВ’ЯЗОК ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
The article is devoted to the study of the essential features of the duty of the civil servant to submit
a declaration of persons authorized to perform the functions of the state or local self-government.
It is established that the obligation to submit a declaration is a measure of the necessary behavior
of the civil servant, its implementation does not depend on his will, and this obligation is ensured
by the possibility of use of state coercion. It has been proven that the obligation to file an anticorruption declaration is reflected in the obligation to file a declaration in time by filling out an
electronic form on the official website of the National Agency on Corruption Prevention with only
reliable information, regardless of the type of declaration.
Keywords: prevention of corruption, declaration of persons authorized to perform the functions
of the state or local self-government, civil service, duty, electronic form.
Вступ. Дотримання антикорупційного законодавства є критерієм якості та ефективності
функціонування державної влади. Незважаючи на це, корупція є системним деформуючим фактором,
який в тій чи іншій мірі впливає на стан державно-управлінських відносин у кожній державі.
Не виключенням є Україна, де рівень корумпованості публічних службовців достатньо високий.
Запровадження засобів фінансового контролю як запорука доброчесності державних службовців
спрямовано на появу зобов’язання з подання декларацій осіб, яких уповноважено на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування. Проблематика визначення якісних та процедурних
ознак подання декларацій осіб, яких уповноважено на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування державними службовцями відображає зміст інституту державної служби та є
надзвичайно актуальною з огляду на докорінні зміни, які торкнулись антикорупційного
законодавства.
Стан дослідження. Суттєвий науковий внесок у розробку концептуальних засад застосування
заходів фінансового контролю до державних службовців було зроблено такими вченими, як:
В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, Л.Р. Біла-Тіунова, К.Л. Бугайчук, В.В. Галунько, В.М. Гаращук,
О.О. Дудоров, Д.Г. Михайленко, A.В. Титко, М.І. Хавронюк, О.П. Хамходера та ін. У той же час,
значна кількість питань, пов’язаних з визначенням специфіки подання декларацій осіб, яких
уповноважено на виконання функцій держави або місцевого самоврядування державним службовцем
залишається невирішеною з врахуванням нормотворчого реформування способу подання декларації
та зміни її структурних елементів, що свідчить про актуальність обраної теми дослідження.
Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі аналізу існуючих наукових підходів та
вітчизняного правового забезпечення дотримання вимог антикорупційного фінансового контролю
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державними службовцями дослідити ознаки подання декларацій осіб, яких уповноважено
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в якості обов’язку державного
службовця.
Виклад основного матеріалу. Спеціальний статус державного службовця, якого пов’язано
з здійсненням особливого роду діяльності – виконанням функцій держави, опосередковує наявність
спеціальних обов’язків, що покладаються на осіб, які займають посаду державної служби. Усталеним
у праві є тлумачення поняття «обов’язку» як нормативно визначеної міри необхідної та належної
поведінки. Слушною видається позиція Л.Р. Білої-Тіунової, якою обов’язки державного службовця
визначено як передбачені Конституцією і чинним законодавством вимоги діяти у певних межах
із дотриманням передбачених правил поведінки1. Перелік обов’язків державного службовця
закріплено ст. 8 Закону України «Про державну службу»2. Виходячи із змісту положень цієї норми,
обов’язки державного службовця можливо класифікувати в залежності від їх приналежності та
нормативного закріплення на два види: основні обов’язки, яких покладено на усіх державних
службовців та, яких прямо закріплено Законом «Про державну службу» та посадові обов’язки, яких
покладено на окремих державних службовців в залежності від займаної посади та, яких закріплено
у положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених
керівниками державної служби в цих органах3.
До основних обов’язків державного службовця віднесено зобов’язання додержуватися вимог
законодавства у сфері запобігання і протидії корупції, так як його закріплено п. 9 ч. 1 ст. 8 Закону
України «Про державну службу» в якості обов’язку, що стосуються кожного державного службовця.
Передумовою дотримання вимог антикорупційного законодавства на різних етапах державної служби
є можливість притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності
за невиконання або неналежне виконання державним службовцем своїх посадових обов’язків,
до яких віднесено і обов’язок з антикорупційного декларування (Ст. 65)4.
Вказане, нормативно закріплене профільним законом, зобов’язання до діяльності державного
службовця має відсильний характер та деталізується нормами Закону України «Про запобігання
корупції». Загалом, обов’язок додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії
корупції є складно-елементним зобов’язанням, яке включає: обов’язок дотримуватись обмежень
щодо використання службових повноважень чи свого становища; обов’язок дотримуватись обмежень
щодо одержання подарунків; обов’язок запобігати одержанню неправомірної вигоди або подарунка
та поводження з ними; обов’язок дотримуватись обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими
видами діяльності; обов’язок дотримуватись етичних норм; обов’язок дотримуватись вимог
фінансового контролю і тому подібне5.
Хоча антикорупційного фінансовий контроль застосовується як до службовців публічного
сектору, так і до осіб, які здійснюють неуправлінську діяльність6, його спрямовано на забезпечення
дотримання вимог фінансового звітування, виявлення порушень умов фінансової дисципліни, а також
застосування заходів адміністративного впливу щодо осіб, які порушили вимоги фінансового
контролю.7
До заходів фінансового контролю Законом України «Про запобігання корупції» першочергово
віднесено подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
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самоврядування, облік та оприлюднення декларацій, тому що інші заходи фінансового контролю
здійснюються виходячи з якісних ознак дотримання обов’язку щодо подання декларації (мається
на увазі, подальше встановлення своєчасності подання декларацій, здійснення повної перевірки
декларацій тощо).
Подання декларацій осіб, яких уповноважено на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування державним службовцем об’єктивізується через сукупність дій щодо подання різних
видів декларацій для недопущення, відвернення та сприяння виявленню ознак корупції та порушень
антикорупційного законодавства.
Таким чином, обов’язок державного службовця щодо подання декларацій осіб, яких
уповноважено на виконання функцій держави або місцевого самоврядування є установленим
державою зобов’язанням, що офіційно закріплює міру необхідної поведінки щодо подання декларації
осіб, яких уповноважено на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в межах
суспільних відносин, пов’язаних із дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання і протидії
корупції.
Обов’язок державного службовця щодо подання декларацій осіб, яких уповноважено
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування характеризується наступними
ознаками: 1) є категорією необхідної поведінки державних службовців та не залежить від їх волі;
2) відображає одне із завдань функціонування державної вдади – запобігання корупції;
3) є персоніфікованим елементом правового статусу державного службовця, який не може бути
делегованим чи переданим; 4) опосередковує обмеження щодо поведінки державного службовця;
5) у випадку невиконання обов’язку з антикорупційного декларування до державного службовця
можуть бути застосовані заходи юридичної відповідальності тощо.
Стуктурно обов’язок державного службовця щодо подання декларації осіб, яких уповноважено
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування полягає у зобов’язанні своєчасного
подання декларації шляхом заповнення електронної форми на офіційному веб-сайті Національного
агентства з питань запобігання корупції з зазначенням виключно достовірних відомостей, незалежно
від типу декларації. Невиконання будь-якого із вказаних елементів обов’язку подання декларації осіб,
яких уповноважено на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (наприклад,
несвоєчасне подання декларації, зазначення недостовірних відомостей і тому подібне) спричиняє
негативні наслідки для державного службовця у вигляді притягнення до адміністративної,
кримінальної, дисциплінарної та морально-етичної відповідальності.
Уявляється доцільним звернути увагу на поняття «декларація осіб, яких уповноважено
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», якого використано у Законі
України «Про запобігання корупції». Воно є синонімом поняття «антикорупційна декларація» та
використовується для позначення різного типу декларацій: а) щорічної декларації, яка подається
у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним
роком. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує
року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року;
б) декларації кандидата, що претендує на зайняття посади державної служби, яка подається
до призначення або обрання особи на посаду. Така декларація охоплює звітний рік (період
з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на прийняття посади
(участь у конкурсі), якщо інше не передбачено законодавством, та містить інформацію станом
на 31 грудня звітного року; в) декларації перед звільненням, яка подається відповідно не пізніше
двадцяти робочих днів з дня припинення державної служби; г) декларації після припинення
державної служби, яка подається до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним
роком, у якому припинено таку діяльність. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня
до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію
станом на 31 грудня звітного року1.
Отже, в залежності від функціонального призначення антикорупційної декларації та періоду,
за який вони мають бути подані можливим є виокремлення різних типів декларації, при цьому
первинно будь-який тип декларації державного службовця позначено як декларація осіб, яких
уповноважено на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Рішення про форму декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
2016 (Національне агентство з питань запобігання корупції). Офіційний сайт Верховної Ради України
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0960-16> (2020, вересень, 10).
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Фактичне виконання або невиконання обов’язку державного службовця щодо подання декларації
осіб, яких уповноважено на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відображається
у визначеному документі – декларації. У межах антикорупційного фінансового контролю, декларація
осіб, яких уповноважено на виконання функцій держави або місцевого самоврядування є електронним
документом встановленої законом форми, якого має бути подано до Національного агентства з питань
запобігання корупції. Порівняно новий спосіб подання декларації осіб, яких уповноважено
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом електронного її заповнення
спрямовано на підвищення рівня довіри до державних службовців, з одного боку та слідування
міжнародним стандартам у сфері запобігання корупції – з іншого1.
Електронний спосіб подання декларації осіб, яких уповноважено на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування у загальному вигляді є безпечніший, ніж паперовий. Крім
того, електронна форма має переваги над паперовою у вигляді скорочення кількості співробітників
агентства, до компетенції якого належить забезпечення антикорупійного декларування; скорочення
витрат на моніторинг за поданням декларацій; більш тривалий термін зберігання тощо.
Більш детально вимоги до форми декларацій осіб, яких уповноважено на виконання функцій
держави та місцевого самоврядування визначено у Рішенні Національного агентства з питань
запобігання корупції від 2016 р. № 3 «Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування»2.
Факт подання декларації осіб, яких уповноважено на виконання функцій держави та місцевого
самоврядування державним службовцем підтверджується шляхом надсилання повідомлення суб’єкта
декларування на адресу його електронної пошти, вказаної під час реєстрації, а також до його
персонального електронного кабінету. Після подання декларації до Єдиного державного реєстру
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
система автоматично надає унікальний ідентифікатор документа та накладає на нього електронну
печатку, що унеможливлює внесення несанкціонованих змін до поданого документа (забезпечує
цілісність документа) механізм перевірки декларації.
Антикорупційним законодавством до заходів, яких спрямовано на перевірку декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, віднесено такі, як:
проведення контролю щодо своєчасності подання декларацій, проведення контролю щодо
правильності та повноти заповнення декларацій, застосування логічного та арифметичного контролю
та проведення повної перевірки декларацій3. Порядок застосування заходів перевірки врегульовано
рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2017 р. № 56 «Порядок
проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування»4.
Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, обов’язок державного службовця щодо подання
декларацій осіб, яких уповноважено на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
можна визначити як установлене державою зобов’язання, що офіційно закріплює міру необхідної
поведінки щодо подання декларації осіб, яких уповноважено на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування в межах суспільних відносин, пов’язаних із дотриманням вимог
законодавства у сфері запобігання і протидії корупції. Встановлено, що подання декларацій осіб, яких
уповноважено на виконання функцій держави або місцевого самоврядування державним службовцем
має вияв у сукупності дій щодо подання різних типів декларацій для недопущення, відвернення та
сприяння виявленню ознак корупції та порушень антикорупційного законодавства в Україні.
Важливість та широке коло суспільних відносин, в межах яких на державних службовців покладено
зобов’язання діяти відповідним чином та розвиток елементів антикорупційного механізму
опосередковують потребу здійснення подальших досліджень цієї проблематики.
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<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show /1700-18#Text> (2020, вересень, 10).
4
Рішення про порядок проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, 2017 (Національне агентство з питань запобігання корупції).
Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0362-20#Text>. (2020, вересень, 10).
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INFORMATION SOVEREIGNTY
AND INFORMATION SECURITY
OF UKRAINE: DIALECTICS
OF CONCEPTS
Олена Солодка, к.ю.н.
Національна академія Служби безпеки України

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ
ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ:
ДІАЛЕКТИКА ПОНЯТЬ
The article identifies the features of the essential interconnection between the concepts of
«information sovereignty» and «information security». On the basis of the analysis of the
achievements of science concerning the content and characteristics of information sovereignty
and information security concepts, as well as their legal enshrinement in the national legislation
of Ukraine, it is determined that exactly the sovereignty provides relevant public authorities with
opportunities and rights to take specific measures to ensure information security. In fact,
information security should reflect the status of the state implementation of the information
sovereignty.
Thus, the information sovereignty of the state is expressed in its ability to determine
independently national interests in the information sphere and implement them through state
domestic and foreign information policy in accordance with national and international law. This
means the ability to ensure information security, to dispose national information resources, to
form national information infrastructure of the national information space, to create conditions
for its integration into the global information space.
Keywords: information sovereignty, state sovereignty, information security, sovereign rights,
information space.
Постановка проблеми. Cуверенітет держави, будучи політико-правовою категорією,
перебуває у безпосередній взаємозалежності зі станом тих суспільних сфер, якими забезпечується
ресурс його захисту і зміцнення, – економічної, оборонної, духовної, культурної, комунікативної
тощо. Треба мати також на увазі, що у майбутньому суверенітет держав у певних сферах (насамперед
в економічній) звужуватиметься, а в деяких (етномовній, культурній, соціальній) навпаки –
розширюватиметься1. На нашу думку, остання тенденція стосується й інформаційної сфери, оскільки
сучасні процеси інформатизації, потужні інформаційні обміни в рамках глобального інформаційного
простору значною мірою розмивають територіально-географічні особливості суверенітету як такого,
що в умовах розвитку інформаційного суспільства актуалізує його інформаційну складову.
Безперечно, інформаційний суверенітет безпосередньо пов’язаний з інформаційною безпекою, втім,
на нашу думку, важливо з’ясувати природу їх взаємозв’язку.
Результати аналізу наукових публікацій. Інформаційний аспект суверенітету вивчався
в рамках дослідження інформаційного суспільства (зокрема, у працях таких вчених, як Д.Бел,
1

Битяк, Ю., Яковюк, І. (2010). Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми. Харків: Право.
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Г.Бєлов, У.Дайзард, М.Кастельс, К.Мей, Е.Тофлер, Ф.Уебстер тощо), системи інформаційної безпеки
та її забезпечення (зокрема, у працях О.Довганя, В.Пилипчука, М.Швеця, Т.Ткачука, О.Зернецької,
А.Швецова тощо), широкого спектру проблематики інформаційного права (наприклад,
у дослідженнях А.Марущака, К.Белякова, В.Копилова, Т.Костецької тощо), вироблення
інформаційної політики (цим питанням приділили увагу І.Арістова, К.Беляков, В.Брижко,
О.Гальченко, В.Коляденко, О.Литвиненко, Є.Макаренко та інші), проте сучасний розвиток
інформаційних технологій, розвиток інформаційного суспільства та процеси глобалізації ставлять
вимоги щодо необхідності дослідження його співвідношення з іншими поняттями інформаційного
права, зокрема інформаційною безпекою.
Метою статті є визначення сутнісного взаємозв’язку між поняттями «інформаційний
суверенітет» та «інформаційна безпека».
Виклад основного матеріалу. Державний суверенітет – це верховенство влади всередині
країни та її незалежність у зовнішній сфері, тобто повнота законодавчої, виконавчої та судової влади
держави на її території, що виключає підпорядкування владі іноземних держав, в тому числі у сфері
міжнародного спілкування, крім випадків явно вираженої та добровільної згоди з боку держави
на обмеження свого суверенітету1.
Аналогічну точку зору висловлює В.Гонг щодо інформаційного суверенітету, підкреслюючи,
що його внутрішня складова передбачає верховну владу держави при прийнятті рішень, реалізації
інформаційної політики і підтримці інформаційного порядку в країні, тоді як зовнішня полягає в
повній юридичній рівності держав і їх незалежності від зовнішнього контролю при виробництві і
використанні інформації. На його думку, інформаційний суверенітет – це повнота влади щодо
встановлення інформаційного порядку всередині держави і незалежне право держав створювати,
передавати і використовувати інформацію без втручання ззовні. Такий тип суверенітету є мінливим і
вирізняється відносністю, відкритістю, прогресивністю і прагматизмом на відміну від абсолютного,
закритого, оборонного і риторично-упереджувального характеру класичного суверенітету2.
Закон України «Про Національну програму інформатизації»3 передбачає, що інформаційний
суверенітет держави – це «здатність держави контролювати і регулювати потоки інформації з-поза
меж держави з метою додержання законів України, прав і свобод громадян, гарантування
національної безпеки держави».
Отже, концепція інформаційного суверенітету припускає контроль держави над
інформаційними потоками і поширенням інформації на своїй території, право самостійно формувати
інформаційну політику, незалежно від впливу ззовні4. Таким чином, поняття інформаційного
суверенітету пов’язується з єдиним інформаційним простором, питаннями впливу транскордонної
передачі даних на державний суверенітет, інформаційною безпекою тощо.
У ст. 17 Конституції України зазначено, що «захист суверенітету і територіальної цілісності
України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями
держави, справою всього Українського народу»5. При цьому, відповідно до Закону України
«Про основні засади розвитку інформаційного суспільства на 2007-2015 роки»6, інформаційна
безпека – це стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, при якому
запобігається нанесення шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що
використовується; негативний інформаційний вплив; негативні наслідки застосування інформаційних
Sørensen, G. (1999). Sovereignty: Change and Continuity in a Fundamental Institution. Political Studies, XLVII,
590-604; Jackson, R. (1999). Sovereignty in World Politics: a Glance at the Conceptual and Historical Landscape.
Political Studies, 47, 431-456.
2
Wenxiang, G. (2005). Information Sovereignty Reviewed. Peking University. Intercultural Communication Studies,
XIV, 1, 119-135; Солодка, О. М. (2015). Генеза наукових та правових підходів до формулювання концепту
«інформаційний суверенітет». Інформаційна безпека людини, суспільства, держави, 3 (19), 26-34.
3
Закон про Національну програму інформатизації, 1998 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт
Верховної ради України <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 559/2011> (15 вересня 2020).
4
Вальковский, М. А.(2020). Информационный суверенитет: прикладные аспекты и сравнительный анализ
практик. Elib <https://elib.bsu.by/handle/123456789/235303> (2020, жовтень, 12).
5
Конституція України, 1996 (Верховна рада України). Офіційний веб-сайт Верховної ради України
<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254% D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (2020, жовтень, 12).
6
Закон України про основні засади розвитку інформаційного суспільства на 2007-2015 роки, 2007
(Верховна рада України). Офіційний веб-сайт Верховної ради України <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16>
(2020, жовтень, 12).
1
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технологій; несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення цілісності,
конфіденційності та доступності інформації).
Таке визначення відповідає поглядам більшості фахівців у галузі інформаційного права1 тощо),
які розглядають інформаційну безпеку як стан, що характеризується відсутністю небезпеки, тобто
чинників та умов, які загрожують безпосередньо індивіду, державі, спільноті з боку інформаційнокомунікаційного середовища. У свою чергу, інформаційна безпека є складовою національної безпеки
України, поняття якої тісно пов’язане з поняттям державного суверенітету.
Відповідно до Закону України «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 року2,
національна безпека України – це захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності,
демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних
та потенційних загроз. При цьому національні інтереси України визначені як життєво важливі
інтереси людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує державний суверенітет України,
її прогресивний демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробут
її громадян.
Таким чином, державний суверенітет розглядається як один з фундаментальних національних
інтересів, і, водночас, реалізація національних інтересів визначена як спосіб забезпечення
державного суверенітету (серед іншого). Тобто, спрощуючи наявні законодавчі визначення, в
аспекті державного суверенітету приходимо до наступної конструкції: національна безпека – це
певний стан (захищеність) державного суверенітету. Отже, виходячи з цієї тези, захищеність
державного суверенітету може вважатися метою заходів, спрямованих на забезпечення
національної безпеки. Відповідно, екстраполюючи цю конструкцію у площину інформаційної
сфери, захищеність інформаційного суверенітету можемо вважати метою заходів, спрямованих
на забезпечення інформаційної безпеки.
Зазначене підтверджується науковими доробками, в яких інформаційну безпеку розглядають як
процес управління загрозами та небезпеками державними й недержавними інституціями, окремими
громадянами, за якого забезпечується інформаційний суверенітет України3, як захищеність
державних інтересів, за якої забезпечуються запобігання, виявлення й нейтралізація внутрішніх та
зовнішніх інформаційних загроз, збереження інформаційного суверенітету держави й безпечний
розвиток міжнародного інформаційного співробітництва4.
Окрім цього, Новицький Г.В. пропонує розглядати забезпечення національної безпеки
не тільки як характеристику захисту від загроз, а і як урегульовані правом суспільні відносини, що
відображають стан об’єктів національної безпеки5. Відтак, інформаційну безпеку можна трактувати
як урегульовані правом суспільні відносини в інформаційній сфері, які відображають стан
інформаційного суверенітету.
Інформаційна безпека є не лише самостійною складовою національної безпеки, а й невід’ємною
частиною політичної, економічної, оборонної та інших складових національної безпеки. Зокрема,
пропонується розглядати національну безпеку України в інформаційній сфері як інтегральну
цілісність чотирьох складових – персональної, публічної (суспільної), комерційної (корпоративної) й
державної безпеки)6, адже об’єктом всіх видів взаємовідносин між суб’єктами інформаційного
суспільства є інформація. Отже, відсутність інформаційного суверенітету є передумовою до втрати
суверенітету державного.
Власне для реалізації державного суверенітету держава наділена суверенними правами.
Суверенні права – необхідні для існування і розвитку держави правові можливості, які визнаються
невід’ємними, мають бути загальними і рівними для кожної країни, якими вона наділяє себе своєю
Марущак, А. І. (2010). Дослідження проблем інформаційної безпеки у юридичній науці. Правова
інформатика, 3 (27), 17-21; Калюжний, Р. (2000). Питання концепції реформування інформаційного
законодавства України. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи інформації в Україні:
Тематичний збірник праць учасників Другої науково-технічної конференції. Київ, 17-21.
2
Закон про національну безпеку України, 2018 (Верховна рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради
України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2469-19> (2020, жовтень, 12).
3
Ліпкан, В. А., Харченко Л. С., Логінов О. В. (2004). Інформаційна безпека України: Глосарій. Київ: Текст.
4
Громико, І. (2008). Державна домінантність визначення інформаційної безпеки України в умовах протидії
загрозам. Право України, 8, 130-134.
5
Новицький, Г. В. (2008). Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України: монографія.
Київ: Інтертехнологія.
6
Бондар, І. Р. (2014). Інформаційна безпека як основа національної безпеки. Mechanism of Economic
Regulation, 1, 68-75.
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волею. Зміст і обсяг таких прав держави визначається тими сферами суспільно-політичного життя
якими вона має регулювати.
До основних суверенних прав держави серед іншого відносять право забезпечення національної
безпеки. Право забезпечення національної безпеки реалізується державою з метою уникнення
наслідків, які погіршують життя людей, знижують потенціал нормального розвитку суспільства,
спричиняють втрату того, що для народу України є реальною цінністю (ресурсів, виробничих
перспектив, культурних надбань, ефективних інститутів управління тощо)1.
Як вже зазначалось вище, інформаційна безпека є складовою – національної, а оскільки
суверенітет слугує підставою виникнення суверенних прав, через які він юридично виявляється,
інформаційний суверенітет є підставою для виникнення суверенного права держави на забезпечення
інформаційної безпеки.
Розглядаючи феномен інформаційної безпеки з точки зору функціонального підходу,
О.Олійник визначає її як здійснення комплексу системних превентивних заходів з надання гарантій
захисту від негативних інформаційних впливів: життєво важливих інтересів особи, суспільства,
держави; політичного, економічного, науково-технологічного, гуманітарного, соціокультурного
розвитку, підтримання оборони, державної та екологічної безпеки, системи державного управління
на необхідному рівні; забезпечення інформаційного суверенітету та безпечного розвитку
національного інформаційного простору; від маніпулювання інформацією, дезінформування та
впливів на свідомість, підсвідомість і психіку індивіда, суспільних груп, суспільства в цілому;
своєчасність і адекватність заходів протидії та нейтралізації всього спектру негативних
безпекогенних чинників, що можуть бути застосовані проти України2. Системоутворюючими
складовими забезпечення інформаційної безпеки, таким чином, пропонується вважати
«інформаційний суверенітет» та «інформаційний простір України».
Територія і суверенітет є нерозривно пов’язаними, оскільки територія є географічним
простором, стосовно якого суверенітет або суверенні права можуть бути реалізовані3. Проте тут слід
акцентувати, що якщо державний суверенітет нерозривно пов’язаний з територією, то інформаційний
суверенітет пов’язується з інформаційним простором. Розуміння простору лише як певної території –
неоднозначне. Інформаційний простір позбувся усіх обмежень, властивих фізичному простору
(державні кордони, океани, велика відстань). Але він має й певні обмеження, пов’язані з державною
чи військовою таємницею, правом на недоторканність приватного життя4.
Інформаційний простір – це середовище здійснення суб’єктами інформаційної сфери
діяльності, пов’язаної зі створенням, збиранням, одержанням, зберіганням, використанням,
поширенням, охороною та захистом інформації, що належить до національних інформаційних
ресурсів України, а також функціонуванням національної інформаційної інфраструктури.
Інформаційний простір є об’єктом захисту інформаційної безпеки. Інформаційна безпека – це
не лише стан, за якого в умовах дії реальних та потенційних загроз забезпечується самозбереження,
сталий і прогресивний розвиток інформаційної сфери, зокрема, захищеність інформаційної
інфраструктури, інформаційного простору, інформаційних ресурсів, інформаційних процесів та їхніх
суб’єктів, а також досягнення відповідних національних цілей та реалізація національних інтересів в
інформаційній сфері, але й як постійний процес діяльності компетентних органів, спрямований
на запобігання, протидію загрозам в інформаційній сфері, застосування активних заходів
інформаційного впливу, а також сукупність умов такої діяльності, які реалізуються і здатні
контролюватися тривалий час5. Інформаційний простір України розглядається як національний
інформаційний простір та сегмент глобального інформаційного простору.
Гапотій, В. Д. (2004). Теоретичні і практичні аспекти суверенітету народу, нації та держави: дисертація
на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук. Харків: ХНУВС.
2
Олійник, О. (2015). Інформаційний суверенітет як важлива умова забезпечення інформаційної безпеки
України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 1, 54-59.
3
Shaw, M. N. (1982). Territory in International Law. Netherlands Yearbook of International Law, 13, 61-91;
Алямкін, Р. (2014). Сила права vs право сили: територіальна цілісність держав у сучасному світі. Наукові
записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 4, 96-99.
4
Біловус, Л. (2020). Український інформаційний простір: сьогодення та перспективи. IJIMV
<http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk /1_1/bilovus_l_i_ ukrayinskyy _informatsiynyy_prostir.pdf> (2020, жовтень, 12).
5
Ткачук, Т. Ю. (2019). Правове забезпечення інформаційної безпеки в умовах євроінтеграції України:
дисертація на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук <https://www.uzhnu. edu.ua/uk/
infocentre/get/19617> (2020, жовтень, 12).
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В свою чергу, суверенітет виступає вихідним елементом побудови усієї міжнародно-правової
системи, сучасне міжнародне право обумовлено існуванням суверенітету держав і слугує гарантом
державного суверенітету, не підкоряє і не скасовує його1. Інформаційний суверенітет держави
обумовлює її незалежність у глобальному інформаційному просторі, а відтак забезпечує участь
держави у системі міжнародної інформаційної безпеки, а також дозволяє ідентифікувати загрози
інформаційній безпеці держави.
Досліджуючи доктрину інформаційної безпеки України2, К.Ісмайлов та Д.Бєлих приходять
до висновку, що п. 4 Доктрини «Актуальні загрози національним інтересам та національній безпеці
України в інформаційній сфері» розвиває ідеї, що повністю «зав’язані» на інформаційному
суверенітеті. Науковці окреслюють наступні основні складові цього поняття: законодавче визначення
та забезпечення стратегічних напрямів розвитку і захисту національного інформаційного простору;
визначення норм, засад і меж діяльності зарубіжних і міжнародних суб’єктів у національному
інформаційному просторі України; формування та захист інтересів України у світовому
інформаційному просторі, міжнародних інформаційних відносинах; участь у заходах, що сприяють
сталому розвитку національного інформаційного простору України та зміцненню її суверенітету;
гарантування інформаційної безпеки України. При цьому, на їхню думку, зміст інформаційного
суверенітету має пов’язуватися не з інформаційним, а з комунікаційними простором, адже сучасному
світі основою безпеки є не інформація, а комунікація людей між собою3. Із цим важко погодитись,
адже комунікація здійснюється саме в інформаційному просторі і за своєю сутністю є нічим іншим,
ніж процесом обміну інформацією.
Вибудовуючи модель системи забезпечення інформаційної безпеки, яка утворюється об’єктами
інформаційної безпеки та суб’єктами інформаційної безпеки, до об’єктів інформаційної безпеки
відносять:
– конституційні права і свободи людини і громадянина, фізичне та психологічне здоров’я
населення, захищеність людини від деструктивних та маніпулятивних інформаційних впливів;
– інформаційне забезпечення, гарантії інформаційних прав та права на розвиток населення
всіх регіонів України;
– інформаційний суверенітет, безпека національного сегмента глобального інформаційного
простору, інформаційної інфраструктури, захищеність, цілісність, доступність та безпечність
інформаційних ресурсів, продукції та послуг4.
З таким підходом до визначення сутнісного взаємозв’язку інформаційної безпеки та
інформаційного суверенітету також слід погодитись, адже фактично всі заходи, спрямовані
на підтримання інформаційного суверенітету, одночасно є заходами, спрямованими на забезпечення
інформаційної безпеки.
Висновки. Інформаційний суверенітет держави – це юридична ознака, що полягає
у верховенстві, самостійності, повноті і неподільності її влади в інформаційному просторі України та
рівноправності і незалежності у відносинах з іншими державами у глобальному інформаційному
просторі.
Інформаційна безпека – це стан захищеності національних інтересів України (особи,
суспільства, держави) в інформаційній сфері, за якого забезпечуються запобігання, виявлення й
нейтралізація внутрішніх та зовнішніх інформаційних загроз, збереження інформаційного
суверенітету держави.
Аналіз здобутків наукової розвідки щодо визначення змісту та характерних ознак поняття
інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки, а також їх нормативно-правове закріплення
Моисеев, А. А. (2006). Суверенитет государства в современном мире: международно-правовые аспекты.
Москва: Научная книга, 26.
2
Указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України Про Доктрину інформаційної безпеки
України, 2017 (Президент України). Офіційний сайт Президент України
<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/47/2017> (2020, жовтень, 12).
3
Ісмайлов, К. Ю. (2017). Юридичні тенденції та концептуальні підходи до інформаційного суверенітету
в Україні. International Scientific-Practical Conference Development of legal regulation in East Europe: experience
of Poland and Ukraine : Conference Proceedings, January 27-28, Sandomierz. 117-119; Ісмайлов К.Ю., Бєлих Д.В.
(2019). Інформаційний суверенітет і доктрина інформаційної безпеки України. Порівняльно-аналітичне право,
1, 206-209.
4
Довгань, О. Д. (2015) Правові засади формування і розвитку системи забезпечення інформаційної безпеки
України. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави, 3 (19), 6-17.
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в національному законодавстві України свідчить про те, що саме така правова категорія як суверенітет
є характеристикою, що дозволяє відповідним органам державної влади здійснювати конкретні заходи
щодо забезпечення інформаційної безпеки. Фактично інформаційна безпека, як врегульовані правом
суспільні відносини в інформаційній сфері, повинна відображати стан реалізації інформаційного
суверенітету держави. Інформаційний суверенітет є основоположним принципом забезпечення
інформаційної безпеки.
Інформаційний суверенітет держави знаходить вираз у її спроможності відповідно до норм
національного законодавства та міжнародного права самостійно і незалежно визначати національні
інтереси в інформаційній сфері та здійснювати їх реалізацію через державну внутрішню і зовнішню
інформаційну політику. Зазначене полягає у можливості забезпечувати інформаційну безпеку,
розпоряджатися національними інформаційними ресурсами, формувати національну інформаційну
інфраструктуру національного інформаційного простору, створювати умови для його інтегрування
у світовий інформаційний простір.
Загалом взаємозв’язок інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки виявляється
у наступному:
– інформаційний суверенітет є безумовною ознакою сучасної держави та юридичною основою
для забезпечення її інформаційної безпеки;
– об’єктом забезпечення як інформаційного суверенітету держави, так і інформаційної безпеки
держави є національні інтереси України в інформаційній сфері;
– інформаційний суверенітет реалізується через суверенне право держави забезпечувати
інформаційну безпеку і є підставою для його реалізації;
– фактично всі заходи, спрямовані на підтримання інформаційного суверенітету, одночасно є
заходами, спрямованими на забезпечення інформаційної безпеки, відтак інформаційний суверенітет
держави є умовою її інформаційної безпеки;
– інформаційний суверенітет держави обумовлює її незалежність у глобальному
інформаційному просторі, а відтак забезпечує незалежну участь держави у системі міжнародної
інформаційної безпеки.
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article also analyzes the impact of new "hybrid" threats on the country’s image. Special attention
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В сучасному інформаційному просторі, зважаючи на швидкий технологічний розвиток, процес
формування іміджу країни набуває нових рис. Новітні інформаційно-комунікаційні технології
змінюють масштаб простору, в якому держави взаємодіють та конкурують на міжнародній арені,
водночас, створюючи, як нові можливості для побудови позитивної репутації та іміджу країни, так і
спричиняючи виникнення низки вразливостей і загроз для іміджу країни. Слід зауважити, що і сам
імідж набуває все більшого значення для визначення місця держави на міжнародній арені. Гарна
репутація та імідж держави є однією з важливих складових безпеки країни та стійкості
до інформаційних загроз. Надто, питання іміджевої та інформаційної складової актуалізувалися
в умовах нових «гібридних» загроз сьогодення.
Окрім цього, імідж держави та її репутація серед міжнародних гравців впливають на рівень
захищеності та готовності країни до будь-яких загроз, у тому числі й інформаційних, що
безпосередньо впливає на рівень довіри зі сторони стратегічних партнерів. Спроможність формувати
й комунікувати власні наративи, а також застосовувати превентивні методи для захисту
від інформаційних атак є важливою запорукою інформаційної безпеки країни. Привабливий
позитивний імідж посідає одне з чільних місць поряд з міццю економіки та військовою могутністю
у визначенні авторитету країни на глобальній арені, а також є дієвим інструментом реалізації
ефективної зовнішньої політики.
Отже, враховуючи обмежену кількість досліджень інформаційного виміру сприйняття країни
з боку міжнародної спільноти та важливість позитивного іміджу країни для утвердження держави
на міжнародній арені, актуальність статті обумовлена нагальною потребою ґрунтовного
вивчення місця інформаційної складової у формуванні іміджу країни, включно із новими факторами
та засобами формування репутації держави в світі.
Мета і завдання статті: Визначення теоретичних та практичних складових поняття
«міжнародний імідж» та дослідження питання формування іміджу країни в інформаційному просторі.
Дослідження зазначених питань, на думку автора, сприятиме ґрунтовнішому аналізу питання
формування міжнародного іміджу держав, і, зокрема, виробленню рекомендацій з формування іміджу
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України, що допоможуть в розробці оптимальної стратегії створення позитивного іміджу України, як
важливого фактору забезпечення національної безпеки держави.
Визначення поняття «імідж країни». Дослідження питань іміджу та репутації країни
присвячені праці низки науковців. Зокрема, значну увагу дослідженню питань пов’язаних із брендом
та іміджем держави приділено у роботах зарубіжних учених-практиків Ф. Котлера, Д. Гертнера,
С. Анхольта, В. Волкер та ін. Серед українських дослідників, що вивчають дану тематику:
Т. Водотика, Є. Магда, О. Ялова, Б. Сулима, О. Шевченко та ін.
В сучасному науковому дискурсі існує декілька взаємодоповнюваних термінів, які визначають
поняття «імідж країни»: зокрема, «репутація», «бренд» тощо. Імідж та репутація країни часто
розглядається з точки зору туристичної привабливості, в розрізі маркетинг-інструментів, або поняття
«країна походження» (англ. «country of origin»), а саме, як факт походження продукту з певної країни
формує сприйняття її покупцем та який комерційний вплив спричиняє. Також, це поняття подекуди
розглядається з точки зору економічної стійкості, бізнес-привабливості, доцільності залучення
інвестицій, надійності ведення бізнесу, сприятливості умов для здійснення комерційної діяльності
тощо. Ще один вимір іміджу країни – в контексті міжнародних відносин, – як фактор, що впливає
на політичну й дипломатичну складову сприйняття держави. Соціальна складова, культурна
спадщина й сучасне мистецтво країни також є важливими чинниками формування репутації держави.
Тож, імідж держави – складнокомпонентне явище, а його формування залежить від низки зовнішніх
та внутрішніх факторів. Імідж не є сталим за своєю природою, бо підлягає коригуванню, є гнучким
та формується і змінюється під впливом широкої низки чинників (зовнішніх та внутрішніх). Імідж
представляє собою образ країни в очах зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів, сформований
на основі інформації отриманої з боку засобів масової інформації та/чи власного досвіду, та потребує
зусиль щодо його підтримання на позитивному рівні.
Одним з широко цитованих визначень іміджу країни є визначення Котлера, Хайдера та Рейнера,
котрі визначають його як «суму переконань та вражень, які люди мають про місця. Імідж
представляє собою спрощення великої кількості асоціацій та фрагментів інформації, пов’язаних
із місцем. Вони є продуктом розуму, який намагається обробити та відібрати важливу інформацію
з величезної кількості даних про місце»1.
Імідж країни також розглядається науковцями, як багатовимірний концепт, що складається
з когнітивних та афективних оцінок. Когнітивна оцінка базується на переконаннях та думках, які має
певна особа щодо певного місця, в той час як афективна складова включає в себе емоції та почуття
щодо країни. Сукупність цих оцінок формує негативне або позитивне сприйняття певного місця2.
Уявлення щодо місця може формуватися особою на основі індивідуального досвіду та/або ж
на основі додаткової інформації – отриманої в інформаційному просторі, наприклад, з новин медіа,
соціальних мереж, промоційних кампаній. Події, що відбуваються в країні на політичному,
економічному і соціальному рівні, та, зокрема, їх інтерпретація, значно відображаються на сприйнятті
країни та її привабливості.
Питання іміджу держави також тісно пов’язане з поняттям репутації. За визначенням науковця
Мерсера, репутація – «це судження щодо певного персонажа, що потім використовується для
прогнозування або пояснення майбутньої поведінки»3. У випадку репутації країни – це судження щодо
країни, що базується на певних враженнях та наративах.
Згідно з визначенням американської асоціації маркетингу, бренд – це «назва, термін, дизайн,
символ або будь-яка інша особливість, яка визначає товар або послугу одного продавця, які відмінні
від товарів інших продавців»4. Втім, не варто плутати поняття ринкового бренду, що вживається
в контексті маркетингу з поняттям «бренд держави».
За визначенням данського бренд-стратега Мартіна Ролла, «під поняттям «брендинг країни»
мається на увазі процес, коли країна заявляє про своє чітке позиціонування бренду у свідомості своїх
громадян, міжнародних стейкхолдерів та глобального споживача. Щоб претендувати на таке
позиціонування, країна вкладає ресурси в координацію та інтеграцію безлічі заходів. Результатом
1

Kotler, P., Gertner, D. (2002). Country as brand, product, and beyond: A place marketing and brand management
perspective. Journal of Brand Management, 9 (4/5), 249-261.
2
Alvarez, M. D., Campo, S. (2014). The influence of political conflicts on country image and intention to visit: A study
of Israel’s image. Tourism Management. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.05.009. (2020, листопад, 12).
3
Mercer, J. (1996). Reputation and International Politics. Cornell University Press.
4
American Marketing Association. (n.d.). Branding <https://www.ama.org/topics/branding/> (2020, листопад, 12).
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успішної стратегії брендингу країни є нерозривна асоціація країни з певною практикою,
ідентичністю чи якістю»1.
За визначенням українських науковців Т.Водотики та Є.Магди, «імідж держави – сукупність
емоційних та раціональних уявлень, що базуються на зіставленні різних ознак країни, власного
досвіду, різноманітних чуток і інформації, отриманого з широкого інформаційного поля.
Це сукупність уявлень про неї не лише її власних громадян, але й зовнішньополітичних акторів та
іноземців»2. Власне, складові іміджу – це ті речі, що викликають асоціації при згадці про певну країну
та формують про неї думку. Значну роль у цьому відіграє комунікація – інструмент формування
репутації та довіри до країни.
Британський науковець С. Анхольт визначає 6 складових, що пливають на формування вдалої
іміджевої стратегії: просування туризму, експорт брендів, зовнішня та внутрішня політика, інвестиції
в економіку країни, культура та люди3.
Імідж країни базується на сформованому у свідомості міжнародної спільноти узагальнюючому
образі. Конкурентоспроможність, репутація, авторитет і, врешті, безпосередня можливість
протистояти зовнішнім викликам та загрозам, зумовлена низкою чинників. Серед цих чинників –
політичні, економічні та соціальні реалії, військова могутність країни. Позитивний імідж держави
обумовлюється згаданими реаліями та відповідною стратегією позиціонування країни. Він може бути
посилений вдалою інформаційною політикою та значним чином впливати на спроможність країни
протистояти інформаційним війнам, пропаганді, фейкам, уникати зайвих шаблонів і протистояти
інформаційним загрозам, які підривають імідж держави і негативно впливають на її сприйняття
у світі.
Тож, імідж країни, що формується під впливом різних чинників, визначає місце країни в системі
міжнародних координат та впливає на її конкурентоспроможність. Стрімкі зміни в інформаційнокомунікаційному полі сприяють виникненню нових можливостей та викликів у процесі побудови
позитивного іміджу країн.
Роль інформаційної складової в побудові іміджу країни. Технологічні зміни та віртуалізація
стають невід’ємною частиною у багатьох сферах діяльності сучасних суспільств, пришвидшуючи
обмін інформацією. У міжнародних відносинах з’являються незалежні актори, які все більше, ніж це
було раніше, впливають на міжнародні події та їх розвиток, а також впливають на думку суспільства
щодо певної країни. Так, цифрові технології дозволяють країнам комунікувати з іноземною публікою
витрачаючи, при цьому, мінімальні ресурси. Завдяки соціальним медіа можна досягти ширшої
аудиторії. А виникнення та активне використання соціальних мереж та онлайн медіа-платформ
спонукали до виникнення значної кількості блогерів й лідерів думок. Наприклад, портал Feedspot
опублікував рейтинг топ-100 найбільш впливових політичних блогів, веб-сайтів та лідерів думок
у 2020 році. У деяких лідерів цього рейтингу налічуються мільйони підписників у різних соціальних
мережах4.
Гострі протистояння й війни сьогодення переходять в інформаційне поле, де перемагає не та
держава, що залучає максимальну кількість фізичної зброї та значну за розміром армію військових, а
та, що здатна протистояти інформаційним загрозам, попереджувати їх, впливати на інтерпретацію
подій, формувати власні наративи, що відповідають стратегічним інтересам. Сьогодні, якщо держава
не комунікує та не поширює власну точку зору, а також не формує власні наративи, то
новини/інформацію в своїй інтерпретації, розповість хтось за неї. А інформаційна грамотність, медіа
освіченість та критичне мислення є актуальними питаннями національної безпеки держави.
Автор концепції «soft power», науковець Джозеф Най зазначає, «…замість того, щоб говорити,
що принциповим є те, чия армія виграє, ми сьогодні повинні визнати, що принциповим є те, чия
1

Roll, M. (2018). Country Branding Strategies For Nations And Companies. Martin Roll.
<https://martinroll.com/resources/articles/branding/country-branding-strategies-for-nations-and-companies/>
(2020, листопад, 12).
2
Водотика, Т., Магда, Є. (2016). Ігри відображень. Якою бачить Україну світ. Vivat.
3
Anholt, S. (2003). Brand New Justice How branding places and products can help the developing world.
Culturaldiplomacy <http://www.culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/nation_branding/Brand_Name_
Products_Brand_New_Justice_How_Branding_Places_And_Products_Can_Help_The_Developing_Wo.pdf>
(2020, листопад, 12).
4
Agarwal, A. (2020). Top 100 Political Blogs, Websites & Influencers in 2020.
<https://blog.feedspot.com/political_blogs/> (2020, листопад, 12).
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оповідь стане більш привабливою... Це показує, що у ХХІ столітті ви маєте володіти розумною
силою, яка є здатністю поєднувати тверду та м’яку силу…»1. Автори статті «Журналістика vs
міфотворчість: хто і що формує імідж України в Європі» зазначають: «у сучасному інформаційному
світі інструменти комунікації дозволяють використовувати високоефективні методи як для
побудови позитивного іміджу, так і для дискредитації окремої країни»2.
В інформаційному просторі сьогодення відбувається жорстка боротьба за увагу. Необмежена
кількість інформаційних ресурсів та об’ємів інформації викликає складність для споживача
(реципієнта інформації) у визначенні того, що справді вартує уваги і є достовірним, що у наслідку
спричиняє розсіювання уваги, втрату критичної оцінки новинного контенту.
Трафік є основою цифрової інформаційної економіки та вимагає емоційно забарвлених історій,
а отже онлайн-платформи намагаються максимально швидко публікувати інформацію, часто
не зважаючи на її достовірність. Сучасні медіа поширюють новини максимально швидко, змагаючись
з великою кількістю інформаційних майданчиків за залучення якомога більшої кількості читачів.
Як наслідок – часто читач споживає першу й неповну інформацію, рідко звертається до перевірки
інформації. Окрім того, сучасний цифровий контент здатен викликати більше емоцій у споживачів
завдяки залученню тригерів, що, у деяких випадках, робить його інструментом для масового
поширення провокаційного чи неправдивого матеріалу.
«Технологічний прогрес призвів до різкого зниження витрат на обробку та передачу
інформації. Результат – вибух інформації, який викликав «парадокс достатку» (англ. – «paradox of
plenty»), описує Д. Най. Суть парадоксy полягає в тому, що «велика кількість інформації призводить
до дефіциту уваги. Коли люди переповнені обсягом інформації, що постає перед з ними, їм важко
розібратися, на чому слід зосередити увагу»3.
Водночас, завдяки широкому набору соціальних мереж сьогодні комунікація потребує
мінімальних ресурсів, що має використовуватись державою на власну користь. Досягти своєї цільової
аудиторії можна завдяки численним каналам, а не лише через публікації й новини в класичних медіаресурсах. Важливо також розуміти, що на формування іміджу можуть впливати не лише держава
в особі органів влади, а й неурядові організації, окремі громадяни (відомі спортсмени, митці, актори
тощо), діаспора, великою мірою – дипломатичні представництва.
Як зазначає науковець Євгенія Габер: «Ще один важливий чинник, який уже істотно вплинув
на розвиток дипломатії, – застосування в дипломатичній практиці технологій штучного інтелекту
(ШІ). Якщо кілька років тому лаконічність мікроблогів змусила дипломатів формулювати меседжі,
вкладаючи їх у 280 знаків, то сьогодні звуження концентрації уваги людини в середньому до восьми
секунд потребує ще більшого спрощення та візуалізації контенту»4.
Комунікація зі сторони держави, її іміджева та інформаційна політика особливо ускладнюється
у випадку «гібридної війни» й агресії зі сторони іншого актора міжнародних відносин. Гібридна
війна, за визначенням Є. Магди, – «це прагнення однієї держави нав’язати іншій (іншим) свою
політичну волю шляхом комплексу заходів політичного, економічного, інформаційного характеру і
без оголошення війни відповідно до норм міжнародного права»5. Агресор, в межах гібридної війни,
часто може вдаватися до провокацій та фейків, дезінформаційних кампаній.
Чаовей Чжан та інші науковці у своїй праці, присвяченій питанню визначення фейкових новин,
зазначають: «Фейкові новини відіграють все більш домінуючу роль у поширенні дезінформації,
впливаючи на сприйняття людей чи знання, щоб спотворити їхню обізнаність та прийняття рішень.
Най, Д. (2011). Джозеф Най: Якщо у сусідів України різне бачення політики, досить важко підібрати шлях,
який зацікавить всіх. Главком <https://glavcom.ua/publications/113741-dzhozef-naj-jakshcho-u-susidiv-ukrajinirizne-bachennja-politiki-dosit-vazhko-pidibrati-shljah-jakij-zatsikavit-vsih.html> (2020, листопад, 12).
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(2020, листопад, 12).
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<https://zn.ua/ukr/international/diplomatiya-2-0-349622_.html?fbclid=IwAR0MJ8ABabo1OagVRC5_
kdE51I57RRTP0IVLTOrcCdXZeP4YEOVBsMg4FdU> (2020, листопад, 12).
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Зростання соціальних медіа та інтернет-форумів спричинило розповсюдження фальшивих новин,
завдяки чому вони легко поєднуються з правдивою інформацією. Статті з новинами, якими
користуються соціальні медіа, ще більше посилюють цю проблему через збільшення споживання
медіа в Інтернеті та використання ботів (наприклад, твіттер-ботів), які автоматизують
поширення неправдивої інформації»1. Таке розповсюдження неправдивих новин становить значні
ризики з багатьох різних точок зору, в тому числі для національної безпеки країн. Науковці Рубін,
Чен та Конрой виділяють три групи фейкових новин: а) вигадки (фабрикації), б) обман і в) сатира2.
Згідно з дослідженням Reuters Institute Digital News Report 2019, 44% опитаної аудиторії довіряє
новинам в медіа в цілому, в той час як 23% довіряють соціальним медіа. 14% користувачів мережі
Facebook є учасниками закритих груп, що стосуються новин та політики. Глобальне занепокоєння
щодо дезінформації залишається високим: 55% респондентів занепокоєні спроможністю
ідентифікувати, що є справжнім та безпечним в Інтернеті3.
Ефективна стратегія комунікації держави дозволяє втілювати кроки на випередження,
пропонуючи актуальні новини про країну не лише державною мовою, але й мовами, якими новини
може дізнатись ширша цільова аудиторія та закордонні медіа. Для охоплення більшої кількості
аудиторії (враховуючи таких акторів як неурядові структури, бізнес, лідерів думок) необхідно
враховувати канали комунікації та демографічні особливості певної соціальної групи. Важливою для
ефективної комунікації є проактивність та креативний підхід, своєчасність, постійне вдосконалення
навичок відповідальних за комунікацію фахівців. Країна здатна в значній мірі впливати на позитивне
сприйняття власного бренду за умови якісної комунікації.
Висновки для України. Сьогодні, в умовах військової агресії, провокацій та інформаційних
загроз зі сторони Росії, Україна змушена приділяти більше уваги власному позиціонуванню та іміджу
задля захисту власних національних інтересів та забезпечення безпеки.
В Доктрині інформаційної безпеки України затвердженій в 2017 році вказано: «Застосування
Російською Федерацією технологій гібридної війни проти України перетворило інформаційну сферу
на ключову арену протиборства»4. Також в Доктрині зазначається, що «Комплексний характер
актуальних загроз національній безпеці в інформаційній сфері потребує визначення інноваційних
підходів до формування системи захисту та розвитку інформаційного простору в умовах
глобалізації та вільного обігу інформації.»5. Стратегія національної безпеки України «Безпека
людини – безпека країни», затверджена у вересні 2020 року, серед інших важливих аспектів, також
торкається питання сучасних інформаційних загроз та важливості протидії держави таким загрозам6.
Україна потребує розробки оптимальної комплексної стратегії створення позитивного іміджу,
як важливого фактору забезпечення національної безпеки держави. Максимально важливе завдання
у цьому контексті – створення власних наративів задля ефективного протистояння масованим
інформаційним атакам.
Потреба України в розробці оптимальної комплексної стратегії створення позитивного іміджу
зумовлена низкою факторів. З 1991 року й, в цілому, на початку здобуття Україною незалежності,
імідж держави в очах міжнародної спільноти базувався на образі частини колишнього Радянського
Союзу. Україна, на початку набуття незалежності, сприймалась міжнародним товариством, як країна
з концентрацію значних індустріальних спроможностей, з потужним військовим ресурсом. Втім,
була, загалом, маловідомою за кордоном. Часто, негативний образ Радянського Союзу проектувався
на вже незалежну країну. Імідж країни формувався з відсутнім стратегічним баченням розвитку цієї
1

Zhang, C., Gupta, A., Kauten, C. and others (2019). Detecting fake news for reducing misinformation risks
using analytics approaches. European Journal of Operational Research, 279 (3), 1036-1052.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.06.022.
2
Rubin, V. L., Chen, Y., Conroy, N. K. (2015). Deception detection for news: Three types of fakes.
Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 52 (1), 1-4.
DOI: https://doi.org/10.1002/pra2.2015.145052010083.
3
Newman, N., Richard Fletcher, W., Kalogeropoulos, A., Kleis Nielsen, R. (2019). Reuters Institute Digital News
Report 2019. <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_0.pdf>
(2020, листопад, 12).
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України, 2017 (Президент України). Офіційне інтернет-представництво Президента України
<https://www.president.gov.ua/documents/472017-21374> (2020, листопад, 12).
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складової та кроками, що цілеспрямовано формували б його на міжнародній арені. Як результат,
у міжнародної громадськості сформувалося враження про Україну, як про маловідомого,
ненадійного, нестабільного й непередбачуваного гравця.
Гібридні загрози, з якими Україна стикнулася у зв’язку з агресією зі сторони Росії
актуалізували питання необхідності стратегічного підходу до формування іміджу України та захисту
від інформаційних атак. Зрозуміло, що сильна інформаційна політика та іміджеві кампанії держав
потребують достатнього фінансування. Чим сильніша комунікація зі сторони держави, тим складніше
інформаційним атакам та фейкам спрямованим проти держави досягти свого результату. Діяльність
на випередження та превентивні методи замість симетричних відповідей мають стати пріоритетом
для дієвої стратегії.
Для розуміння місця країни в міжнародному медіа-просторі, важливим є постійний моніторинг
сприйняття країни в світі. Автор вважає необхідним створення на державному рівні
моніторингового (аналітичного) центру та розробки системи автоматичного моніторингу та аналізу
міжнародного медіа-простору.
Такий центр, за допомогою системи автоматичного моніторингу та аналізу згадок
за ключовими словами про країну в режимі реального часу на основі технологій штучного інтелекту
(ШІ), може здійснювати аналіз актуальної присутності України в міжнародному інформаційному
просторі та створить можливість оперативно реагувати на інформаційні загрози. Зокрема,
дозволить розуміти набір ключових тем, за якими країна згадується в певних країнах/регіонах,
з якими меседжами і в якому контексті, а також відстежувати фейки й дезінформацію націлені
проти України. Такий центр може бути самостійним органом чи працювати під егідою профільних
органів виконавчої влади.
Принцип роботи механізму автоматичного контент-аналізу згадок про Україну зображений
в табл. 1.
Переваги розроблення та втілення подібного інструменту на державному рівні:
• безперервне відслідковування згадок про Україну в режимі реального часу;
• можливість моніторингу необмеженої кількості визначених інформаційних онлайн
майданчиків та онлайн сторінок друкованих медіа на різних мовах;
• відслідковування наративів та тенденцій у контексті згадок про Україну в міжнародному
медіа-просторі;
• можливість, на основі отриманих даних, краще розуміти різні цільові аудиторії та ефективно
й прицільніше формувати власні меседжі;
• оперативне реагування на можливу неправдиву інформацію чи дезінформацію;
• можливість, у разі необхідності, відслідковувати рівень поширення та реагування на певні
новини розміщені окремими медіа;
• в цілому, глибинний аналіз згадок про Україну дасть можливість скласти повну картину
щодо того, як країна висвітлюється зарубіжними ЗМІ та сприймається в очах міжнародної спільноти.
Відповідно, це дозволить розуміти, який імідж вона має у певній країні/регіоні.
• подібний моніторинг і дослідження медіа простору та реагування на можливі критичні для
національної безпеки й репутації виклики – не тільки питання престижу і конкуренції за симпатії
потенційних туристів та інвесторів. Для України викориcтання результатів такого інструменту для
формування позитивного іміджу є важливим елементом у боротьбі з інформаційними атаками.
Також, ключовим завданням для покращення іміджу країни та її спроможності протистояти
інформаційним загрозам, є необхідність формування власних наративів. Україні необхідно
створювати власні наративи, розповідати те, що сприятиме формуванню позитивного міжнародного
іміджу.
Перший з них – спрямований на фокусування того, що Україна є вагомим, самостійним та
надійним стратегічним партнером в координатах Європейського регіону та світу. Для цього
доречно показувати успішні історії та відходити від стереотипів неуспішної failed-state, ширити
інформацію про можливості й потенціал країни та її талановитих громадян, про суспільство, що
обстоює європейські цінності.
Вдалий приклад брендингу країни – новий бренд Ukraine Now, розроблений Banda.Agency.
Як вказано на сайті агенції, «за підтримки британського уряду було проведене дослідження,
як сприймають Україну за кордоном. За його результатами виявилося, що три найпопулярніші
асоціації з Україною – це «корупція», «революція» та «бойові дії». Люди, які не бували в Україні
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жодного разу, бачать українців закритими, агресивними та нетолерантними. Цей образ
сформовано здебільше з того, що вони бачать і чують у новинах. З такою репутацією важко
привабити в країну інвестиції та туристів. Але ті, хто був у нас хоч раз, змінюють свою думку і
відзначають гостинність українців, чудові краєвиди, культуру та архітектуру. Щоб глобально
змінити уявлення про українців і переконати ще більше людей завітати до нас, Україні потрібен
бренд. Такий бренд, що продемонструє нас як відкриту сучасну країну, де відбувається все
найцікавіше саме зараз…. Ukraine now – це наймасштабніша міжнародна маркетингова кампанія
українського уряду, яка стартує в 2018 році1. У серпні 2020 року Президентом України було
оголошено про масштабну інформаційну кампанію з перезапуску бренду України Ukraine NOW. Як
зазначається на офіційній інтернет-сторінці Президента України, «Кампанія бренда Ukraine NOW
покаже світові нову Україну з динамічною економікою та прогресивним бізнесом, яка здатна
запропонувати безліч цікавих можливостей»2.
Інший акцент, на якому Україні варто робити наголос – це її потужна IT-галузь. Значні
інвестиції в технологічний розвиток розглядаються розвиненими країнами як обов’язковий крок
до економічного зростання. У довгостроковій перспективі, здатність країни розробляти або
Banda.Agency (2020). Ukraine Now. Бренд України у світі <https://banda.agency/ukrainenow/> (2020, листопад, 12).
Офіційне інтернет-представництво Президента України (2020). Володимир Зеленський перезапускає бренд
України Ukraine NOW. <https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-perezapuskaye-brend-ukrayiniukraine-now-62997> (2020, листопад, 12).
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впроваджувати нові технології та використовувати їх, є основним чинником економічного здоров’я
та рівня життя країни. Окрім того, ці фактори безпосередньо впливають на імідж країни та її
інвестиційну привабливість.
Наступний акцент – багата культурна спадщина країни та сучасні культурні надбання.
Провідну роль у популяризації цього напрямку має відігравати Український інститут – державна
установа, яка представляє українську культуру у світі та формує позитивний імідж України
за кордоном. Інститут був заснований Кабінетом Міністрів України у 2017 році та належить до сфери
управління Міністерства закордонних справ. Серед основних завдань Інституту: підвищення
впізнаваності України у світі через поширення знання про Україну; популяризація української мови
та культури за кордоном тощо1.
У формуванні позитивного іміджу країни значну роль відіграє дипломатія. Сучасні тренди в
інформаційному просторі потребують від дипломатів достатніх компетенцій та знань, для здійснення
дієвої комунікації в соціальних мережах. На нашу думку, доречним була б організація постійних
тренінгів з цифрової дипломатії, навчання персоналу дипломатичних установ навичкам необхідним
для ефективного представлення держави в соціальних мережах та моніторингу інноваційних трендів,
а також миттєвого реагування на кризові ситуації (у випадку кібератак, поширень фейкової
інформації та інших загроз).
Якщо класична дипломатія – царина офіційних представників держав на найвищому рівні, то
публічна дипломатія – безпосередньо залучає широке коло стейкхолдерів.
Українське МЗС здійснює важливі кроки для промоції України, зокрема, завдяки іміджевим
програмам, реалізації культурних проектів, контактам з медіа, діаспорою, комунікацією від імені
установи в соціальних мережах. Це, однозначно, позитивно впливає на покращення іміджу
держави.
За визначенням В. Волкер, «публічна дипломатія – це спроба інформувати та впливати
на аудиторії поза межами своєї країни задля досягнення власних національних стратегічних цілей та
інтересів»2. Пріоритетна аудиторія публічної дипломатії – громадськість інших держав. В умовах
гібридної війни віртуозне володіння такою «м’якою зброєю» стає нагальною необхідністю.
Як зазначив у своєму інтерв’ю Д. Кулеба: «Публічна дипломатія впливає на сприйняття
реальності домогосподарками, студентами, художниками, зірками, лідерами думок та усіма тими,
кого цікавить не офіційна позиція країни, а країна як така. А ці громадяни, у свою чергу, вже самі
починають впливати на офіційні кола. Там, де офіційна дипломатія вимушена говорити
за зачиненими дверима, публічна дипломатія говорить відкрито – у конференц-залах, галереях,
квартирах, концерт-холах, на площах та вулицях. Там, де офіційній дипломатії не відкриють двері,
публічну дипломатію гостинно запросять пройти всередину»3.
Отже, інформаційний простір сучасності розширюється завдяки новим технологіям, новим
платформам для комунікацій, обміну і поширення інформації та ширшому колу учасників діалогу.
Відповідно, держави шукають ефективні стратегії побудови свого іміджу у середовищі, що швидко
змінюється та шукають різні підходи до просування своїх інтересів. Розуміння структури
інформаційного простору та обдумана іміджева стратегія – вимога сучасності для кожної держави.
Поряд з можливостями, які нові платформи й канали для комунікації надають стейкхолдерам,
існують й виклики для держави щодо протистояння інформаційним загрозам та забезпеченні того,
щоб наративи, які транслює держава, були чіткі й зрозумілі різним аудиторіям.
Діяльність з побудови репутації держави завжди була невід’ємною частиною
зовнішньополітичної діяльності та публічної дипломатії країн. Репутація впливає на становище
країни на світовій арені: вона може сприяти або ж заважати країні успішно співпрацювати з іншими
країнами та знаходити стратегічних партнерів задля досягнення міжнародних політичних цілей.
Наявність гібридних загроз та стрімкі зміни в інформаційному просторі впливають на актуалізацію
питання формування сильного бренду країни та позитивного міжнародного іміджу в сучасних
умовах.
Український інститут (2020). Місія та завдання. <https://ui.org.ua/mission> (2020, листопад, 12).
YouTube (2015). Branding Ukraine: An Exercise in Public Diplomacy – Lecture with Dr. Vivian S. Walker
<https://www.youtube.com/watch?v=OgnMX8oBmWg&fbclid=IwAR0DCjG0Dh2Sz2KMpvJGWUIAeHQGyErwZE
U44uyXeojzgNIDaMMf2nKo__E> (2020, листопад, 12).
3
Кулеба, Д. (2015). Публічна дипломатія – нова зброя України в умовах гібридної війни. Європейська правда
<https://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/09/23/7038633/> (2020, листопад, 12).
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MYTH AS A TOOL OF TRANSFORMATION
OF PUBLIC CONSCIOUSNESS
IN THE MODERN WORLD
Олена Щурко, к. політ. н.
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Україна

МІФ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТРАНСФОРМАЦІЇ
СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Impact on public consciousness is an effective method of conducting modern hybrid wars.
Manipulation of the public opinion becomes a tool for projective states’ information attacks on
the narratives of the enemy. The suggestive power of constructs is able to substitute social reality
with surrogates, to distort historical facts or events, to destructively influence the national idea.
Myth as a phenomenon contained in the collective subconscious has unique features that allow
its use for external influences. The destruction of national myths and their infliction of destructive
hostile, artificially created stereotypes pose a threat to the national identity and information
security of the state as a whole. Closed type countries are able to counter such threats through a
system of total restriction of access to information, creation of an aggressive ideology, as well as
powerful states are able to counter such threats through active support of national consciousness
constants, system of national-patriotic education or construction of counter-myths.
Keywords: myth, social consciousness, national idea, manipulation, public opinion, narrative.
Постановка проблеми. У ХХІ столітті усі світові події, явища та загрози набувають глобального
характеру внаслідок гіперрозвитку сучасних технологій передачі інформації. Ноосфера переповнення
повідомленнями та знаннями, які складно верифікувати та обробити, цифрові мережі витворюють
віртуальний світ, який існує паралельно з реальним, а, інколи і підміняє його, що складає проблему
самоідентифікації для індивідів, окремих груп та цілих суспільств. Держави творять образи «себе», які
наділяють характеристиками та іміджами, актуальними в даний конкретний історичний момент, що
здатні гарантувати суспільно-політичну стабільність всередині держави, могутність та проективність в
глобалізованому середовищі, забезпечувати національну безпеку і володіють потенцією
до трансформацій в стратегічній перспективі. Незважаючи на сучасний прогрес, новітні винаходи,
зростання рівня освіченості, функціонування суспільства в епоху трансмодернізму, дискурс якого
зосереджений на проблемі самосвідомість («Я») та спільність («Ми») без протиставлення «Іншому»1
актуальними та надзвичайно дієвими залишаються технології, що використовують у PR-кампаніях
інструменти впливу на трансцендентальні, когнітивні категорії людської свідомості. Методи соціальної
психології використовуються не лише для дослідження суспільної думки, чинників, що на неї
впливають, а, й більшою мірою, для маніпулятивних впливів, екстраполяції заданих, заздалегідь
запрограмованих агентів для зміни когнітивно-поведінкових установок соціуму.
Міф, як найдавніша форма суспільної свідомості, володіє певними ознаками, які визначають
його значимість та ефективність в сучасному світі. Виникає парадокс – НТП та НТР надають людству
можливості, знання й інформацію, які мали б раціоналізувати уявлення про реальність, пояснювати
її, натомість vis motrix (рушійною силою) соціальних процесів стають міфологічні конструкти, які
безпосередньо створює соціум, або, які конструюються суб’єктами для зміни атитюдів.
1

Mura, A. (2012). The Symbolic Function of Transmodernity. Language and Psychoanalysis. Autumn (1), 67-86.
DOI: https://doi.org/10.7565/landp.2012.0005.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Соціальні функції та особливості трансформації
міфу в соціумі досліджували Ж. Бодріяр, Е. Дюркгейм, К. Леві-Строс, первісну міфологію,
колективну свідомість, співвідношення міфу і ритуалу філолог Н. Фрай та соціолог Л. Леві-Брюль,
вплив міфологічності на свідомість Р. Барт, Ф. Шеллінг наголошував на адаптивності архаїчних міфів
та їх існуванні у всі часи, представники антропологічної школи (Е.Тейлор), навпаки, стверджував про
лінійність історії та закінчення епохи міфів, формування колективного несвідомого через архетип, як
основу міфологічного мислення – К. Юнг, виникнення міфів через психологічні комплекси трактує
в контексті психоаналізу З. Фройд, на індивідуальному рівні (мономіф) ставить в основу творення
особистості героя Дж. Кемпбелл, філософські праці Н. Бердяєва, Є. Мелетинського пов’язані
із специфікою вивчення міфологічного мислення. В Україні Д. Судин вивчає національні міфи, роль
політичного міфу у політичному бутті аналізує Ю. Шайгородський, Г. Почепцов, О. Донченко,
Ю. Романенко спеціалізуються на дослідженні політичних міфів та соціальної маніпуляції,
формування соціальної психології через міфологізацію розглядають Н. Паніна та Є. Головаха.
Значна кількість наукових праць свідчить про складність та міждисциплінарний характер
поняття, мультиваріантність його виявів і трактувань, що обумовлена складністю дослідження
наукового феномена міфологізації суспільної свідомості. Наукові розвідки ХІХ-ХХ століть
розкривали складну структуру архаїчного міфу, наголошуючи на його значимості для формування
культурної ідентичності народів та важливості трактування божественної природи влади.
У ХХІ столітті, внаслідок виникнення суспільства знань, науково-технічного прогресу,
інформаційно-комунікаційного середовища, модернізації усіх галузей суспільно-політичного
існування сучасної цивілізації, залишається проблема розкриття психологічних, соціально значимих
аспектів цього феномену свідомості.
Особливої актуальності набуває потреба теоретичного переосмислення та наукової рефлексії
поняття міф в умовах сучасних гібридних нелінійних війн та конфліктів, де суспільна свідомість,
особливо її ментально-сутнісні патерни, стають об’єктом деструктивного впливу для зміни
когнітивно-поведінкових конструктів1.
Виклад основного матеріалу. Міф, як феномен людської свідомості, є міждисциплінарним
поняттям, множина його дефініцій зумовлена складністю та полісемантизмом, це – «первинна
метамова життя суспільства, яка пояснювала світ і буття», «ідеологічний продукт давніх уявлень про
світ», «символічний базис людської культури, що виявляється в мовленнєвій описовій формі… засіб
трактування моделей особистої і суспільної поведінки, сутнісних законів соціального й природного
космосу», «дійсність, яка приховує той факт, що її немає»2 тощо. Основні характеристики міфу:
синкретичність, сугестивність, ірраціональність, символічність, поліморфізм, метафоричність,
тривалість в часі, універсальність, амбівалентність, семантична потенційність, тощо, виявляються
через його поліфункціональність. Класичні функції міфу (соціально-інтегративна та нормативнорегуляторна, сакральна, мнемонічна, моделююча, пізнавальна) трансформуються та доповнюються
для релевантності запитам суспільства (праксеологічна, ідеологічна, комунікативна, мобілізаційна,
компенсаторна). У ХХІ столітті активно використовується множина функцій, але, на нашу думку,
саме новітні діяльнісні аспекти цього феномену, сугестивна сила міфу перетворили його
на гіперефективний інструмент моделювання когнітивно-поведінкових констант людської свідомості
та маніпулювання ними. Через транскордонні потоки інформації та комунікації у глобалізованому
світі формується тотальна чи колективна міфологія. Концепція «панміфологізму» поширюється
не лише на мистецьку сферу, сучасне суспільство, переживаючи в епоху постмодерну кризу буття,
намагається витворювати нові міфологеми для пояснення реальності, яка вже визначається як
вторинна стосовно віртуальності (трансмодерн). Науковці прогнозують, що ситуація може
ускладнитись у майбутньому – «буде конструюватися реальність» та архетипи «Цифрового»
покоління Z» (Google-babies, «Альфа»)3, генерації «богів, що будуть здатні створювати всесвіти»4,
жити в віртуальному просторі й вірити в його абсолютність.
Скулиш, Є. Д. (ред.) (2012). Історія інформаційно-психологічного протиборства. Київ: Наук.-вид. відділ
НА СБ України, 212.
2
Бодріяр, Ж. (2004). Симулякри і симуляція. Київ: Основи, 231.
3
Strauss, W., Howe, N., (1997). The fourth turning: An American prophecy – What the cycles of history tell us about
America’s next rendezvous with destiny. Broadway Falls, 400.
4
Terrile, R. (2015). The Universe as a Simulation. <https://www.ideacity.ca/video/richard-terrile-the-universe-as-asimulation/> (2020, листопад, 10).
1
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Продукуються соціальні, політичні, художні, історичні, культурні, релігійні та інші
технологічні міфи, які містять синкретичну форму мислення, але не ґрунтуються на архетипах
(К.-Г.Юнг), набувають нових конфігурацій та форм, змодельовані на потребу масової свідомості,
коли реальні соціальні чи етичні проблеми замінюють на симулякри, для спрощення сприйняття, або
зміщують акценти, викривляючи реальність. Особливу роль у цих процесах впливу та маніпуляції
суспільством відіграють політичні міфи, які конструюються з урахуванням усіх особливостей
соціальної психології. Політичний міф наділяють властивостями, знаками та символами, які
доступними для сприйняття та розуміння, вони спрямовані до примітивних емоційних реакцій та
призначені спонукати реципієнта до нераціональних дій. Особливо активними є в період
передвиборчих кампаній та під час виборів, виступають частиною боротьби за владу чи доступ до неї.
Головне завдання такого продукту PR-технологів та іміджмейкерів створити та підтримувати певні
ілюзії в суспільстві, орієнтація на «людину маси» – неосвічену, егоцентричну, яка не визнає
авторитетів, що «не вкладаються у її систему цінностей обумовлених комерційним чи статусним
аспектом», здатну мислити за допомогою кліше та стереотипів, відчуває потребу в славі та
публічності у власному середовищі, спроможна відмовитись від моралі, тощо, яка буде «споживати
міф» як безсумнівну істину.
В процесах пізнання дійсності людина діє відповідно до певних когнітивних установок, які
містяться у її свідомості, вони конструюються з образів реальності (картини світу), що сформована
на основі досвіду, архетипів та стереотипів. Відчуття і почуття набувають форми мисленнєвих
конструктів, часто неусвідомлюваних, які обумовлюють мотиви, інтереси та поведінку особистості.
Сьогоднішній світ інформаційно переобтяжений, ведеться «он-лайн війна, і он-лайн світ
вступає у цю війну»1, соціальні мережі стають полем бою. Держави конкурують та змагаються у трьох
вимірах: фізичному, інформаційному й віртуальному, захищаючи свою модель світу»2, навіть воюють
у цих вимірах, але сучасні війни орієнтовані не стільки на фізичне знищення, скільки на «зміну мозку
людини…щоб вона бачила світ чужими очима» і самостійно відмовилася від своєї ідентичності.
Враховуючи, що «держави – теж люди», в межах теорії соціального конструктивізму, розвиваються в
конструйованих умовах реальності, в процесах соціальної взаємодії з іншими акторами міжнародних
відносин, є очевидним, що вони також формують і репродукують свою ідентичність, яка впливає
на мотиваційні та поведінкові диспозиції3 за допомогою міфів. Адже національна ідентичність є
«ключовим елементом суб’єктивної реальності»4, «засобом самовизначення й самоорієнтації індивіда
у світі крізь призму колективної особистості»5, а міфологічний простір, здатний до авторегенерації є
центром, що вберігає культуру від ентропії6.
Суспільства, «як об’єктивна і суб’єктивна реальність одночасно»7, здатні конструювати своє
минуле на основі вибірковості історичної пам’яті задля задоволення потреб та інтересів, які
виникають під впливом конкретної соціально-політичної дійсності чи для того, щоб, інтерпретуючи
певним чином історичне минуле, вибудовувати своє майбутнє. Умовно застосовуючи теорію
«подорожі героя» Дж. Кемпбелла (вихід – ініціація – повернення), для позначення основних етапів
становлення держави, набуття нового досвіду та вдосконалення (модернізації), можна на основі
мономіфу, що містить її глибинні цінності та ідентифікаційні ознаки створювати концептуальні
гранд-наративи, як критично необхідні атрибути держави. Нація створюється через усвідомлення
свого «Я» і «Значимого Іншого» (significant one), саме через співставлення з яким і виникає бачення
1

Singer, P., Brooking, E. (2018). LikeWar: the weaponization of social media. New York: Houghton Mifflin
Harcourt, 416.
2
Почепцов, Г. (2019). Інтервенції в мізки, або Руйнування здорового глузду. Дзеркало тижня.
<https://dt.ua/SOCIUM/intervenciyi-v-mizki-abo-ruynuvannya-zdorovogo-gluzdu-329822>. (2020, листопад, 20).
3
Wendt, A. (2012). Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press. 452.
DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511612183.
4
Berger, P., Luckmann, T., (1966). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledg.
New York: Doubleday & Company <http://perflensburg.se/Berger%20social-construction-of-reality.pdf>.
(2020, листопад, 25).
5
Сміт, Е. (1994). Національна ідентичність. Київ: Основи, 224.
6
Вишницька, Ю. (2013). Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах.
Літературознавчі студії, 39 (1), 185-192.
7
Berger, P., Luckmann, T., (1966). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledg.
New York: Doubleday & Company <http://perflensburg.se/Berger%20social-construction-of-reality.pdf>.
(2020, листопад, 25).
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свого образу та образу «Інших», визначаються поняття «Свій», «Інакший» та «Ворог»1. Щоб набути
рис автентичності будь-яка національна міфологія повинна мати «тенденцію до формування власної
космогонії, етіології та есхатології»2. Для пояснення чи трактування минулого створюються певні
ідентифікаційні орієнтири – сучасні міфи, які покликані «створити» ознаки (образ) народу, які б
дозволили ідентифікувати його серед «Інших». Це передовсім історичні міфи про «славне героїчне
минуле», міфи про «народних героїв», «про прадавність культури», «про Дух народу». Міфологізація
минулого, як частина державної політики, становить підґрунтя для формування національної ідеї та
свідомості, виступає консолідуючим чинником для суспільства у складні переломні моменти його
існування, зростання загроз національному суверенітету і державі загалом. Міф – своєрідна карта
світу та образ реальності, яка міститься в історичній пам’яті народу, якщо оцінкові характеристики
спільної історії різняться, або є діаметрально протилежними, то вони обумовлюють несумісні погляди
громадян на перспективи держави і нації в майбутньому. Тому сучасні держави активно
використовують такий інструмент для підтримання соціальної лояльності, легітимації політичного
режиму, творення наративу, що покликаний згуртувати націю в умовах реальних конфліктів чи
потенційних загроз з боку проективних агресій ззовні. Міф – як фундаментальний інструмент
конструювання наративу, не стільки відображає правду, скільки не «суперечить істині» і створює
«ідентичність людини»3, як частини «Я» держави.
Загальний характер стрімких суспільних трансформацій, нестабільність структури суспільства,
ускладнення соціальних процесів, розмивання кордонів взаємодій, – все це свідчить про те, що ми
живемо у «вислизаючому світі» (Е.Гідденс), в епоху «нової невизначеності» (Ю. Хабермас), в кінці
знайомого світу» (І. Валлерстайн). Виникає ситуація, коли «гіпертрофована інформація», яку
трактують як «надмірну кількість інформації, що вбиває інформацію, надмірну кількість комунікації,
що вбиває комунікацію» створює інформаційний вакуум, свідомість наповнюється псевдо знаннями
та псевдоінформаціїєю, які здатні на неї деструктивно впливати. Суспільство поринає у світ
«змаління сенсів», де навіть передвиборчий процес, як одна із головних демократичних цінностей
у розвинених державах, з боротьби ідеологій перетворився на змагання «партійних брендів і осіб
політиків, які вже давно з реальних людей перетворилися на телесимулякри»4. Політики та політичні
партії, маніпулюючи свідомістю людей, забезпечують собі перемогу на виборах через дезінформацію
і створюють прецедент, коли такі способи боротьби за владу стають нормою і не викликають
заперечення чи спротиву громадянського суспільства чи міжнародного середовища, що становить
загрозу сучасним демократіям.
Наприкінці ХХ століття Й. Масуда стверджував, що «інформаційно-технологічна революція…
зробить можливим масове виробництво когнітивної і систематизованої інформації, нових технологій
і знань, основою інформаційного суспільства стануть комп’ютерні технології»5, а володіння
інструментами формування образів реальності стало не менш ефективним «засобом тиску, ніж зброя
масового знищення»6. Проективні держави використовують міфи як інструменти «зламу» суспільної
свідомості в умовах посилення транспарентності суспільств та гомогенності світової комунікації.
Висновки. Глобалізація виявляється не лише як процес об’єднання економік та впорядкування
світової системи відносин, а й як тривалий процес уніфікації, стандартизації та інтеграції свідомості.
Масовість стає ознакою сучасності, цінності та норми транслюються в процесах комунікації,
обумовлюючи стирання індивідуальних (національних) «сенсів буття», відчуження смислотворчих
релігійних та культурних констант соціуму, підміна істини, правди та знання їх симулякрами набуває
тотального характеру. Міф стає інструментом «ідеологічної деформації колективної свідомості» 7
методом «інтелектуального бриколажу, згідно з яким образна логіка вибудовується манівцями: смисл
1
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<https://dt.ua/SOCIUM/intervenciyi-v-mizki-abo-ruynuvannya-zdorovogo-gluzdu-329822>. (2020, листопад, 20).
4
Окара, А. (2006). «Консервативна Революція» Юлії Тимошенко: солідаризм як бренд, утопія і технологія.
Українська правда. <https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2006/03/14/4397780/. (2020, листопад, 20).
5
Masuda,Y. (1983). The Information Society as Post-Industrial Society. Washington: World Future Society. 178.
6
Прайс, М. (2000). Телевидение, телекоммуникации в переходный период: право, общество и национальная
идентичность. Москва: Изд-во МГУ, 336.
7
Жулинський, М. (2010). Нація. Культура. Література : нац.-культ. міфи та ідейно-естет. пошуки укр. л-ри.
Київ: Наук. думка, 560.
253

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)

осягається ніби ненароком, всі образи, символи, мотиви, абстракції, предмети ніби розсипаються
на частини, щоб потім з’єднатися, переплестися, зчепитися», утворюючи «парасенси» (псевдосенси)
існування нації. «Бриколажний метод можливий лише при наявності такої моделі картини світу в якій
допустима безліч міфосвітів»1. Такі атаки є найбільш деструктивними для суспільної свідомості,
образи, що у них сформувалися стають певними константами для сприйняття реальності, можуть
ставати базисом наступних «псевдоуявлень чи стереотипів», які здатні проникати в підсвідомість і,
навіть ставати частиною колективної пам’яті. В потрібний момент ці міфи реанімуються,
активізуються і стають тригерами для соціуму, що запускають запрограмовану реакцію (акції
протестів, коливання валют на ринку, політичні кризи) для досягнення непередбачуваних
катастрофічних результатів для держави.
Міфологізується політичний простір, створюються чи руйнуються іміджі політиків та
політичних партій, профануються політичні процеси в інформаційно-комунікативному просторі,
створюється паралельна віртуальна реальність, особливо соціальних мережах, популярному
F.A.A.N.G. (акронім компаній Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google), які «створюють стандарти
майбутнього. І світ не пригальмує в своєму розвитку, щоб ми змогли у ньому зорієнтуватися»2.
Комерціалізація віртуальності3 та здатність до віральності інформації, знань та меседжів, практично
унеможливили їх контроль, відслідковування і перетворили на середовище «відмивання» наративів
…їх «переміщення з компетенції держав в широку медіа-екосистему через тиражування потрібних
повідомлень (міфів), використання «корисних ідіотів» в інтересах зацікавлених суб’єктів, що
обумовлено тактикою активних дій з довгою історією»4. Причинами активізації міфотворчості та
дієвість маніпулятивних технології використання міфів, як інструментів конструювання суспільної
свідомості в сучасний час, є: намагання соціуму реалізувати психологічну компенсаторну функцію,
активний пошук системи соціальних координат в умовах мінливості мультисвіту, спроба
змоделювати ідеальний простір свободи, створити соціальну реальність, раціоналізовану ідеологією
консолідації, боротьба індивідуальної та соціальної міфологій5 , адже впорядковуючи, організовуючи,
моделюючи суспільство, міфи можуть ставати конструктивними і деконструктивними чинниками
освоєння та раціоналізації дійсності.
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MEDIA COVERAGE OF LUTSK HOSTAGE
CRISIS ON JULY 21, 2020 (BASED ON CONTENT
OF UKRAINIAN NEWS TV CHANNELS “PRIAMYI”
AND “ZIK”) (PART 2)
Ігор Мисловський
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

МЕДІЙНЕ ВИСВІТЛЕННЯ ЗАХОПЛЕННЯ
ЗАРУЧНИКІВ У ЛУЦЬКУ 21 ЛИПНЯ 2020 РОКУ
(НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕЛЕКАНАЛІВ “ПРЯМИЙ” І “ZIK”)
(ЧАСТИНА 2)
The author analyzes media coverage of Lutsk hostage crisis on July 21, 2020 on the example of
two most rated Ukrainian news TV channels Priamyi and Zik. Monitoring, evaluation and in-depth
analysis of 22 hours of airtime disclosed concrete examples of journalist unprofessionalism in
covering terrorism. In particular, the article considers the phenomenon of “indirect collaboration”
between media and terrorists which threatens the success of counter-terrorism measures and
potentially violates journalistic ethics and Ukrainian law. The lack of professionalism was also
exposed under the heavy politicization of Lutsk hostage crisis: oppositional TV channels conducted
a purposeful campaign to discredit and delegitimize the government and state law enforcement
agencies, defending the interests of their owners rather than society. The author claims that those
TV channels have failed to fulfill the role of a socially responsible institution of journalism, which
should unite society in the face of terrorism threats in case of attacks. Moreover, the content of
news TV channel Zik has shown some evidence of media terrorism. The author also concludes that
Ukrainian TV channels should remove terrorist information from the category of “shock content”
to form a “risk avoidance society” in Ukraine in the future.
Keywords: media, terrorism, social communications, journalism, hostage-taking, “Lutsk
terrorist”, “risk avoidance society”, media terrorism.
Вступ. Захоплення заручників у Луцьку 21 липня 2020 року стало випробовуванням не лише
для української влади, але й для інших соціальних інститутів, до яких зокрема належить
журналістика. Під час терористичного акту соціальні комунікації відіграють надважливу роль
у кризовому менеджменті, і якщо ця система не показує ефективну синергію, успішне подолання
надзвичайної ситуації неможливе. Говорячи про систему, ми розуміємо співпрацю різних
комунікантів (влади, правоохоронних органів, урядових організацій, медіа тощо), чия суб’єктна роль
та функціонал забезпечують своєчасне професійне інформування суспільства.
ЗМІ як один з таких інститутів несуть соціальну відповідальність за той контент, який
поширюють у маси. Під час висвітлення терористичного акту журналісти повинні зважати на безліч
етичних і професійних нюансів, ставати критичним інформаційним “ґейткіпером” і ретельно
продумувати усі потенційні наслідки своєї діяльності. Йдеться про те, приміром, що у погоні
за ексклюзивом медіа можуть ненароком влаштувати піар-кампанію для терориста, популяризуючи
його особу та пропагуючи його ідейну доктрину. Транслювання наживо антитерористичної операції
може загрожувати її успіху або ж забезпечити терориста необхідною тактичною інформацією для
продовження нападу. У такий надзвичайний час медіа зобов’язані працювати винятково на суспільне
благо і не використовувати інцидент для підняття рейтингів чи задоволення приватних інтересів своїх
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власників. Комерціалізація і політизація надзвичайних ситуацій часто призводить до грубих
порушень професійних стандартів журналістики та етичних кодексів.
Важливим для журналістів має стати усвідомлення того, що їхня інформаційна діяльність у час
терористичного акту потребує особливої обережності через можливі впливи продукованих
повідомлень. Такий контент для аудиторії є шоковим і чутливим через надзвичайність події, а тому
варто зосереджуватися на фактології, а не драматизації інциденту (надмірній сенситивності). Останнє
може призвести до поширення панічного страху та залякати українців, що є одним з основних завдань
терористів, оскільки дозволяє їм тиснути на політичну систему. Замість цього медіа мають виступати
тим об’єднавчим інструментом для суспільства, який його згуртує та дозволить дати адекватну
відповідь на терористичну загрозу. У нашому дослідженні ми спробували оцінити, чи впоралися
українські ЗМІ зі своїми завданнями як соціального інституту під час конкретної надзвичайної події.
Метою статті є проаналізувати медійне висвітлення захоплення заручників у Луцьку 21 липня
2020 року. Для реалізації поставленої мети були виокремлені наступні завдання: (1) проаналізувати
ефіри українських телеканалів та окреслити найбільш проблемні питання у висвітленні так званого
“луцького теракту”; (2) з’ясувати, чи дотримувалися українські медіа професійних стандартів
журналістики та етичних кодексів. Виконання сформульованих завдань передбачає застосування
методів моніторингу та оцінювання (1), компаративного аналізу (2), а також загальнонаукових
методів аналізу, синтезу, аналогії та узагальнення (1, 2).
Джерелами інформації для моніторингу стали новинні, інформаційно-аналітичні програми і
ток-шоу на телеканалах “Прямий” та “Zik”, які займають перше та друге місця відповідно в рейтингу
інформаційних телеканалів України1. Цей вид телеканалів був обраний у зв’язку зі специфікою
ефірного мовлення, оскільки саме інформаційні телеканали мають можливість миттєво змінювати
свою сітку і тематичний порядок денний, реагуючи на надзвичайні події. Це корелюється з метою
дослідження, яке переважно орієнтоване на аналіз роботи журналістів саме в час терористичного
акту – від його початку і до закінчення. Тому моніторинг ефірів цих двох телеканалів відбувався
з 11:00 до 22:00 (21 липня 2020 р.), що сумарно складає 22 години моніторингового часу. Моніторинг
включав наступні програми і ток-шоу на телеканалі “Прямий”: “Деталі” (ефірний час – 11:10-13:00),
“Гаряча тема” (ефірний час – 13:10-14:00), “По факту” (ефірний час – 14:10-17:00), “Ситуація”
(ефірний час – 17:10-18:00), “Ехо України” (ефірний час – 18:10-19:45), “Прямий ефір” (ефірний час –
20:00-22:00) та новинні випуски в ефірних проміжках між програмами. Моніторинг включав наступні
програми і ток-шоу на телеканалі “Zik”: “Чудова четвірка” (ефірний час – 11:10-13:00, 14:10-15:00,
16:10-17:00), “13 о 13” (ефірний час – 13:00-14:00), “15 о 15” (ефірний час – 15:00-16:00), “17 о 17”
(ефірний час – 17:00-18:00), “HARD з Влащенко” (ефірний час – 18:00-19:00), “19 о 19” (ефірний час –
19:00-22:00) та новинні випуски в ефірних проміжках між програмами. Також у статті навмисно
не зазначаються прізвища медіапрацівників, гостей і учасників телеефірів, оскільки дослідження
передбачає оцінювання професійності діяльності ЗМІ як цілісного елемента системи соціальних
комунікацій, а не окремої сукупності комунікаторів. Проте ми не заперечуємо, якщо матеріали нашої
статті надалі будуть використані для публічного оцінювання професійності окремих журналістів,
ведучих, експертів, політиків та інших телекоментаторів.
Теоретичне підґрунтя для проведення цього дослідження заклали праці вчених А. Шміда,
Е. Баккера, Дж. П’яцци, Л. Річардсона, Ф. Фуреді, А. Крюгера, В. Антипенка, О. Богданова,
В. Глушкова, В. Ємельянова та інших. Роль ЗМІ у висвітленні терористичних актів досліджували
В. Циганов, Г. Почепцов, Т. Єрохіна, О. Свентицька, О. Зернецька, Г. Вейманн, П. Вілкінсон,
Б. Накос. Соціокомунікаційний підхід дослідження, розуміння комунікаційного процесу і
технологій, комунікативного впливу на аудиторію, теорії та практики журналістської діяльності
сформовані роботами таких вчених, як В. Різун, В. Іванов, А. Москаленко, В. Здоровега,
В. Корнєєв, Т. Приступенко та ін. Також важливими та найбільш тематично наближеними
дослідженнями стали попередні роботи автора цієї статті, зокрема про ризики та наслідки
непрофесійного медіависвітлення тероризму і страхогенерувальний потенціал новин 2,
Данькова, Н. (2020). Детектор телерейтингів: червнева гра з прем’єрами та повторами. Детектор медіа.
<https://detector.media/rinok/article/178920/2020-07-20-detektor-telereitingiv-chervneva-gra-z-premerami-ta-povtorami>
(2020, липень, 26).
2
Мисловський, І. В. (2017). Ризики та наслідки непрофесійної діяльності журналістів у висвітленні теми
тероризму. Страхогенерувальний потенціал новин. Медіаконтент: види, форми подачі та особливості
сприйняття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (4 квітня 2017 р., м. Київ), 1, 243-247.
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детермінанти стереотипізації феномену тероризму в українському журналістському середовищі 1
і освітню обумовленість такої стереотипізації 2.
Захоплення заручників у Луцьку
Про захоплення заручників на Театральному майдані у Луцьку моніторингові телеканали
повідомили об 11:15 (“Прямий”) та об 11:21 (“Zik”), хоча зловмисник, як з’ясувалося згодом, вчинив
свої неправомірні дії о 9:25. Цікаво, що протягом першої години ведучі програм “Деталі”
на “Прямому” та “Чудова четвірка” на телеканалі “Zik” чи не найнейтральніше висвітлювали події
в Луцьку: інцидент назвали захопленням заручників, а виконавця – найчастіше зловмисником.
Проте з розвитком подій, появою нової інформації, залученням більшої кількості учасників ефіру
та розгортанням дискусії між ведучими журналістська діяльність у висвітленні інциденту ставала
все менш професійною, а кількість помилок та їхній потенційний деструктивний вплив
збільшувалися.
Хочемо зауважити, що висвітлювати надзвичайні події інформаційним телеканалам
найскладніше, оскільки робота в режимі безперервного прямого ефіру потребує від працівників
професійності за критичних умов: журналісти і редактори мають правильно відібрати інформацію
та знайти прийнятну форму для її подачі, аби не зашкодити жодній зі сторін; ведучі програм
повинні не піддаватися емоціям, критично оцінювати ситуацію та продемонструвати свою
ерудицію, оскільки до теми надзвичайної ситуації вони можуть бути неготовими; випусковим та
шеф-редакторам необхідно миттєво спланувати ефір, гостей та експертів, водночас контролюючи
ефірний контент щодо можливих професійних порушень тощо. Всі ці непрості завдання потрібно
виконувати у надзвичайно короткі терміни, тому варто визнати, що ризик помилки за таких умов
чи не найвищий.
У першій частині статті ми вже розповіли про деякі грубі порушення етичних кодексів та
міжнародних журналістських стандартів з боку працівників телеканалів “Прямий” і “Zik”3. Зокрема
йдеться про нехтування презумпції невинуватості людини (журналісти назвали порушника
“злочинцем” та “терористом” вже в перші години інциденту та до вироку суду), введення хибних
наративів про тероризм та підживлювання стереотипів (“голлівудське” сприйняття феномену та образ
“божевільного терориста”), порушення етики у погоні за ексклюзивними біографічними фактами,
популяризація особи та ідей зловмисника, суб’єктивізація підозрюваного у тероризмі в ефірах
телеканалів тощо. У цій частині ми зосередилися ще на чотирьох блоках проблемних питань,
які постали під час аналізу медіависвітлення захоплення заручників на досліджуваних телеканалах.
“Непряма колаборація”
Часто вагомі та небезпідставні претензії до журналістів у висвітленні теракту, що триває,
виникають у сил безпеки. Основний закид з їхнього боку, що деталізована трансляція події наживо,
власні розслідування та загалом непогоджена з правоохоронцями ініціативність представників ЗМІ
може нашкодити та поставити під сумнів успіх антитерористичної операції. А у випадку
із захопленням заручників це відповідно загрожує життю людей.
Відносини між медіа та терористами під час атаки, особливо резонансної та довготривалої,
з певних міркувань та за певних обставин можна назвати “непрямою колаборацією”. Ми глибоко
переконані, що журналісти в жодному разі не співпрацюють з терористами, однак їхня непрофесійна
діяльність з метою задовольнити приватні (комерційні чи політичні) інтереси медіа часто
опосередковано і ненавмисно допомагає зловмисникам у проведенні їхнього нападу. Погоня
за ексклюзивними (комерційно успішними) кадрами антитерористичної операції, транслювання
місця події відразу з кількох ракурсів, завчасне оприлюднення планів спецслужб, детальний аналіз
усіх можливих варіантів реагування правоохоронців, повідомлення про наміри влади виконувати чи
Мисловський, I. (2020). Детермінанти стереотипізації феномену тероризму в журналістському середовищі.
Evropský politický a právní diskurz, 7, 2, 280-291. DOI: http://doi.org/10.46340/eppd.2020.7.2.38.
2
Мисловський, І. В. (2020). Проблематика тероризму в журналістській освіті: від постановки проблеми
до інтеграції у навчальний процес. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences,
VIII(39), I.: 231, 48-53. DOI: https://doi.org/10.31174/SEND-HS2020-231VIII39-11.
3
Мисловський, І. (2020). Медійне висвітлення захоплення заручників у Луцьку 21 липня 2020 року
(на прикладі українських інформаційних телеканалів “Прямий” і “Zik”) (частина 1). Evropský politický
a právní diskurz, 7, 5.
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не виконувати вимоги – все це неоціненний масив інформації для терориста, що дозволяє йому діяти
не наосліп та посилити ефект нападу. Нині доступ до цієї інформації технологічно полегшений
завдяки появі смартфону: терорист може стежити за всіма кроками влади і спецслужб, переглядаючи
телеканали в режимі реального часу.
Ця проблема неодноразово поставала протягом останнього десятиліття, і деякі країни навіть
жорстко посилили законодавство у висвітленні терактів після гіркого досвіду таких нападів.
Наприклад, у 2015 р. індійський уряд заборонив наживо показувати антитерористичну операцію, яку
проводять сили безпеки. Рекомендація надійшла від Міністерства внутрішніх справ, де зробили
висновок, що під час висвітлення теракту в Мумбаї у 2008 р. журналісти ненавмисно надали
терористам детальну інформацію про тактичні заходи сил безпеки1. Головнокомандувач кенійської
армії Ю. Карангі також заявив, що медіа “надали терористам ідеальний шанс моніторити діяльність
урядових сил безпеки” під час атаки у 2013 р. в Найробі2. Брюссельська поліція скаржилася, що їхні
антитерористичні рейди у 2016 р. (після атак у Парижі в 2015 р.) були під загрозою, коли одна
з автівок телеканалу ще перед приїздом спецпризначенців припаркувалася поряд з будинком, де
переховувався зловмисник. Тоді розгніваний директор поліції публічно заявив, що безпеку його
співробітників та загалом громадськості журналісти принесли до “вівтаря своїх рейтингів”3.
Медіависвітлення захоплення заручників у Луцьку 21 липня, на наш погляд, можна вже
вважати хрестоматійним антиприкладом. Працівники телеканалів “Прямий” та “Zik” неодноразово
показували свою непрофесійність та вдалися до названої нами “непрямої колаборації”
зі зловмисником, деталізовано та наживо транслюючи все, що відбувалося на місці інциденту.
Не зупинило навіть те, що в ефірі цих же телеканалів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков
повідомив, що у порушника “в руках є смартфон”, завдяки якому він відстежує в медіа перебіг
ситуації. Про це попереджали й кілька експертів, зокрема у програмі “Ехо України” на “Прямому”
один з них слушно зауважував: “Тут треба менше коментувати, і дати професіоналам робити їхню
справу... Добре, що зменшилася кількість стрімів, бо зранку в телеграм-каналах бачив таку
інформацію, що нібито міністерство чи президент віддав накази про ліквідацію чи не ліквідацію цієї
людини. Це виглядає вкрай непрофесійно, тому що ми живемо в 21 столітті, і у нього може бути одиндва чи навіть три телефони, і він може в режимі реального часу відстежувати, що відбувається”. Самі
ж ведучі, особливо на телеканалі “Zik”, постійно повторювали, що зловмисник активно користується
смартфоном та бачить, що відбувається в інформаційному полі. І виникає питання: якими мотивами
керувалися редакції, годинами наживо показуючи місце події та максимально призумлюючи
об’єктиви до автобуса, де перебували заручники? Адже цю трансляцію легко міг увімкнути
на смартфоні луцький захопник заручників.
Часто в таких випадках журналісти свої дії пояснюють суспільною значущістю інформації,
свободою преси та загалом правом людини на інформацію. Проте, на нашу думку, це свідчить лише
про безвідповідальність та недалекоглядність редакторів, які не проводять ризик-аналіз.
На телеканалі “Zik” ведучі та гості вечірнього ток-шоу навіть кілька хвилин не помічали, коли
з автобуса вже вийшов порушник, хоча ці кадри глядачі бачили наживо з телеекранів. Уявімо, якби
зловмисник вийшов не здатися, а вчинити привселюдне вбивство одного із заручників просто в
прямому ефірі. Навіть складно оцінити потенційний деструктивний вплив такої трагедії
на суспільство, не кажучи вже про родичів та близьких жертви. Телеканал “Прямий” також наживо
транслював місце події, однак момент виходу зловмисника з автобуса у прямому ефірі не було.
Слабкою видається аргументація загалом доцільності трансляції наживо з місця захоплення
заручників, усвідомлюючи усі ризики: зловмисник стежить у прямому ефірі за ситуацією; потенційна
шкода та загроза антитерористичній операції; можливе транслювання дій зловмисника наживо;
страхогенерувальний потенціал контенту (прикуті до екранів телеглядачі вразливіші до почуття
страху і паніки, а залякування належить до головних цілей тероризму) тощо.
1

Dhawan, H. (2020). Centre bans live coverage of anti-terror operations. The Times of India.
<https://timesofindia.indiatimes.com/india/Centre-bans-live-coverage-of-anti-terror-operations/articleshow/46670046.cms>
(2020, вересень, 12).
2
Njoroge, R., Mgidu, C. (2014). Kenyan Army Chief: Media serving as a megaphone of terrorists. Horn Affairs.
<https://hornaffairs.com/2014/02/08/kenyan-army-chief-media-serving-megaphone-terrorists> (2020, вересень, 13).
3
Arrestation de Salah (2016). Abdeslam: la police belge condamne l’attitude de certains médias. Le Monde.
<https://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/article/2016/03/21/arrestation-de-salah-abdeslam-la-police-belgecondamne-le-comportement-de-certains-medias_4886784_4809495.html> (2020, вересень, 13).
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Саме тому редакційна політика багатьох відомих закордонних телеканалів не дозволяє
транслювання наживо інцидентів із захопленням заручників. Медіа вдаються до кількахвилинної
затримки між репортажем з місця події та його виходом в ефір, аби досвідчені редактори могли
перевірити матеріал та вирішити, чи варто якісь кадри замилювати і чи не шкодять вони жертвам та
діяльності спецслужб. Таку політику здійснювали, до прикладу, британські телеканали BBC та ITN
під час захоплення заручників у посольстві Ірану в Лондоні у 1980 р., а наживо дали трансляцію лише
після того, як усіх заручників звільнили.
У журналістському посібнику від ЮНЕСКО працівникам ЗМІ радять під час висвітлення
терактів та антитерористичної операції зокрема “уникати подачі будь-якої інформації, яка могла б
розкрити тактики спецпризначенців, уникати кадрів та зображень, що вказують на позиції
поліцейських, уникати схем, за якими можуть розгортатися сценарії захвату чи інтервенції, а також
уникати ретрансляції повідомлень поліції наживо”1. Водночас висвітлення тероризму регулюється
не лише етичними нормами та професійними рекомендаціями, а й законодавством: ст. 17 Закону
України “Про боротьбу з тероризмом” забороняє ЗМІ поширювати інформацію, яка розкриває
тактику або може утруднити проведення антитерористичної операції, а також ставить під загрозу
життя заручників2.
Чи не найбільш обурливими з цього приводу була інформація ведучого ток-шоу “15 о 15”
на телеканалі “Zik”, який детально описував дії та готовність сил безпеки: “Крім підмоги, в самому
Луцьку є вже снайпери. З відео бачимо, що вони на даху місцевого ЦУМу. Також велика кількість
бронетехніки на дорозі зараз перебуває”. І відразу додамо, що саме цей ведучий вже під час ток-шоу
“17 о 17” на зауваження експерта про можливі наслідки транслювання спецоперації наживо відповів,
що “ми не показуємо, як там спецслужби готуються до вчинення тих чи інших дій”.
Додамо, що журналістам взагалі не радять конкретизувати географічне положення
правоохоронців (як у випадку “снайпера на даху місцевого ЦУМу”). Головний редактор брюссельської
газети “Le Soir” К. Берті розповів, що навмисно опускав точну інформацію про вулиці та будинки, де
поліцейські проводили рейди після паризьких терактів. Дві сторони – як журналісти, так і
правоохоронці – дійшли згоди, що інформації про район, де відбувається операція, буде достатньо, аби
задовольнити суспільні потреби та не нашкодити діям спецпризначенців3. Також під час включень
з місця події операторам рекомендують максимально збільшити обличчя кореспондента в кадрі, щоб
навіть на фоновому зображенні не було помітно жодної активності навколо місця інциденту.
Проте кореспонденти як “Прямого”, так і телеканалу “Zik” намагалися якомога детальніше та
ближче показати безпосередньо місце події – автобус, де перебували заручники та зловмисник.
Водночас у своїх включеннях вони до того ж нарікали на слушні та виправдані у цьому випадку
зауваження і заборони правоохоронців, кажучи, що ті нібито заважають їм висвітлювати інцидент.
Кореспондентка “Прямого” повідомляла наступне: “Правоохоронці підходили до журналістів,
зокрема і до нас, і просили не показувати стрім, трансляцію наживо, тому що, за їхніми словами,
терорист може про ситуацію та спецоперацію дізнаватися з новин – він читає сайти, дивиться відео”.
А кореспондентка телеканалу “Zik” кілька разів у своїх включеннях скаржилася, що журналістів
не підпускають до місця події, а також обурювалася тим, що поліція просить не знімати, оскільки це
“провокує ситуацію”. Зауважимо і той факт, що жодна з кореспонденток не мала розпізнавальних
знаків “преси”, що є грубим порушенням правил безпеки медіапрацівників у надзвичайних ситуаціях,
зокрема під час терористичних актів.
Заслуговує окремої уваги коментар одного з експертів ток-шоу “19 о 19” на телеканалі “Zik”:
“Потрібно бути там на місці, щоб проаналізувати ситуацію. Я некомпетентний, як будь-хто, хто сидить
зараз у залі. Я в шоці. Дивишся будь-який телеканал, і хто вже тільки не прокоментував – балерини,
якісь здичавілі політики, яких вже сто років не було. Колеги, ситуацію коментувати складно, і,
найголовніше, це буде некоректно. Журналістам так само наближатися не можна, якщо їх просять цього
не робити”. Однак попри такі зауваження гості ток-шоу продовжили детально обговорювати
антитерористичну операцію, а журналісти намагалися здобути якомога більше інформації.
1

Marthoz, Je-P. (2017). Terrorism and the media: a handbook for journalists. Paris: UNESCO.
Закон про боротьбу з тероризмом, 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15> (2020, вересень, 14).
3
Ducourtieux, C. (2015). Les médias belges justifient leur respect des consignes de la police. Le Monde.
<https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2015/11/23/les-medias-belges-en-mode-chaton-pendant-lintervention-de-la-police_4815820_3236.html> (2020, вересень, 14).
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На наш погляд, правильною була початкова риторика щодо інциденту у ведучого програми
“Ехо України” на телеканалі “Прямий”. Він достатньо коротко повідомив про подію, закликав людей
довіряти правоохоронцям та владі у цій ситуації, а також дати їм можливість професійно вирішити
ситуацію. Така позиція, на думку терорологів та практиків з контртероризму, є справді найбільш
вдалою та ефективною у час, коли ще напад відбувається. Однак риторика ведучого не у всьому
надалі збігалася з його діями: трансляція наживо з місця події не переривалася, а сам ведучий
повідомляв останні новини про перебіг операції спецпризначенців.
Соціально відповідальні журналісти чи медіатерористи?
Головна місія журналістики як соціально відповідального інституту – задовольняти
інформаційні потреби суспільства без деструктивного впливу на нього. Ризики останнього в момент
терористичного акту підвищуються як ніколи. Потрібно знайти баланс між достатнім інформуванням
про таку подію та водночас нейтралізувати її страхогенерувальний потенціал. Йдеться про те, що
у висвітленні терактів журналісти повинні знайти таку форму подачі інформації, щоб об’єктивно
розповідати про подію і не поширювати серед аудиторії почуття безпорадності та страху. Під час
ефіру ведуча програми “Чудова четвірка” на телеканалі “Zik” вдало описала мотиви терористів
з цього питання: “У паніку не варто в жодному разі заходити, тому що будь-який терорист керується
метою просто лякати, його мета – навіть не ті люди, яких він бере у заручники, мета – ментально,
психологічно тримати у страху інших людей, тому перебувати в паніці – абсолютно не вихід”. Однак,
як вже неодноразово фіксував наш моніторинг, такі окремі слушні повідомлення працівників “Zik”
не завжди збігалися з їхньою редакційною політикою.
Найбільш обурливим у цьому контексті стало ток-шоу “17 о 17”, яке ведучий розпочав
наступним анонсом: “Україна здригається від бійок, вибухів і терору” (титр на екрані – “Лихі 90-і).
Використання узагальнення, метафори, метонімії та гіперболізації для підсилення сенситивності
повідомлення (має страхогенерувальний характер) негативно впливає на аудиторію, яка і так
перебуває у стані підвищеної чутливості, оскільки на той час заручники ще не були звільнені.
Естафету продукування почуття безпорадного страху продовжив народний депутат, чий коментар
за 5 хвилин дали в ефір: “А ви знаєте, скільки суїцидів відбувається? А скільки матерів вбивають своїх
дітей, перебуваючи в такому безумстві? А потім закінчують своє життя, перерізаючи вени. І все це
наша країна, де ми ростимо наших дітей”. Ми переконані, що такі коментарі будь-кого в ефірі
телеканалів мають модерувати ведучі та реагувати на них. Спікер проводив алогічні паралелі,
займався підміною об’єктів дискусії, апелював до почуттів глядача без жодного фактологічного
підґрунтя та займався маніпуляціями.
Однак подальша промова ведучого ток-шоу “17 о 17” поставила під питання загалом його
професійність та знання етичних засад журналістики: “Хто відповідатиме за безлад в країні і ким
спричинені такі диверсійні операції? Це питання без відповіді. Б’ють вагітних жінок у транспорті,
стріляють в таксистів і водіїв – все це відбувається на вулицях українських міст. І все це після
звернення президента до правоохоронців з вимогою навести порядок та не допустити ескалацію
на вулицях. Але люди вже не вірять, що правоохоронці знайдуть винних, тому самі вчиняють
самосуд, а фотозвіти побитих до нестями учасників конфліктів викладають у соцмережі”. Знову
ведучий вдається до маніпулятивної художньої образності, безпідставних домислів, гіпербол і
узагальнень, аби дискредитувати органи державної влади і ввести глядача у стан паніки та відчаю.
Саме такі дії ведучого та телеканалу “Zik” корелюються з поняттям “медіатероризм”. За нашим
авторським визначенням, медіатероризм – це непрофесійна діяльність працівників сфери медіа
у висвітленні подій, трактуванні та оприлюдненні інформації, що деструктивно впливає на суспільну
організацію, викликає серед населення відчуття паралізуючого песимізму, постійної небезпеки і
страху, сприяє опосередкованій популяризації незаконних угруповань чи підриває роботу владних
структур. Як зауважує В. Циганов, у стратегічному плані медіатероризм може призвести
до зародження та стимуляції хаосу, руйнування соціальної стійкості, виникнення суспільного
напруження і конфліктності, порушення нормального функціонування владних структур, підриву
довіри населення до дій та намірів влади1. Така діяльність працівників ЗМІ має піддаватися нищівній
критиці, особливо в час терористичного акту, коли медіа зобов’язані нейтралізувати цей страх, а
не посилювати його й поширювати в маси.
1

Цыганов, В. (2004). Медиа-терроризм: Терроризм и средства массовой информации. Киев: Ника-Центр.
261

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)

Крім того, ведучі повинні стати відповідальними модераторами ефіру, не даючи політикам,
експертам та іншим гостям сіяти паніку. У програмі “Чудова четвірка” народний депутат вже вдруге
своїми коментарями перетворив телеканал “Zik” на відкритого медіатерориста: “Далі схожі історії
будуть забирати життя українських громадян. Сьогодні розгул нацизму в нашій країні, сьогодні
розгул терористичних груп, сьогодні в офісі людей закидують гранатами, сьогодні калічаться люди,
сьогодні в країні відбувається хаос, і ім’я цього хаосу – партія Зеленського “Слуга народу”, яка
привела нашу країну до безпорядків, в якій гинуть люди… В нас будуть теракти, у нас будуть бомби,
у нас будуть калічитись люди – зелена чума знищує нашу країну. Ось що відбувається”. Детальне
цитування таких коментарів у нашій статті відбувається з метою, аби продемонструвати взірцевий
антиприклад риторики під час теракту. Зауважимо, що ведучі жодним чином не відреагували на слова
політика, що є проявом непрофесіоналізму.
Працівники ЗМІ також мають підбирати правильну лексику для своїх питань і висловлених
думок, аби не залякувати глядачів. До прикладу, ведучий програми “Чудова четвірка” на телеканалі
“Zik” запитував, “які шанси того, що люди залишаться живими”. Таке формулювання питання має
страхогенерувальний ефект, оскільки вже конотаційно вказує на смертельну загрозу життю
заручників та лише можливість лишитися живим. Тому краще ставити питання на зразок: “Яка
загроза життю заручників?”, “Чи піде на радикальні кроки захопник?”, “Оцініть безпекову ситуацію
заручників” тощо.
Телеканал “Прямий”, на відміну від “Zik”, медіатерористичну діяльність під час захоплення
заручників у Луцьку не вів, проте страхогенерувальний контент також був присутній. Він переважно
сконцентрований у включеннях кореспондентів з Луцька, які замість фактологічних матеріалів
продукували надто емоційні та драматичні репортажі. Звісно, сам жанр репортажу передбачає
сенситивну форму, проте під час терористичного акту варто уникати негативно емоційно забарвлених
синонімічних рядів з надмірною драматизацією, як-от: “чули вигуки, плач і крики людей, які
опинилися у полоні”, “атмосфера напружується не те що кожної години, а кожної хвилини”, “ситуація
дуже напружена, а люди у відчаї, люди у розпачі, люди обурені тим, що їм не повідомляють, що
діється у їхньому місці”. Замість таких емоційних описів рекомендуємо кореспондентам, наприклад,
публічно заявляти про неприйнятність тероризму, що його люди засуджують, що співпереживають
заручникам та впевнені у їхньому успішному звільненні, що людей не залякати такими актами
насильства і т.д. Позитивні меседжі у такий критичний час лише згуртує українське суспільство перед
обличчям загрози і створить додатковий опір діям терористів.
Також радимо працівникам ЗМІ не створювати терористичним актам та іншим злочинам образ
буденності, чим займалися журналісти і “Прямого”, і “Zik”. До прикладу, ведуча програми “Деталі”
на “Прямому” протягом усього ефірного часу допитувалась в експертів, чому злочинні інциденти,
зокрема і теракти, стають для України “традицією”. А ведучі “Чудової четвірки” на “Zik” кілька разів
вели дискусію, що нині люди стали частіше почувати себе у небезпеці в Україні, що страшно навіть
заходити у громадський транспорт та перебувати у велелюдних місцях.
Політизація луцького інциденту: чиї інтереси відстоюють ЗМІ?
Український Кодекс журналістської етики (ст. 2) попереджає, що “служіння інтересам влади чи
засновників, а не суспільства, є порушенням етики журналіста”. Проте українському телебаченню
складно дотримуватися таких правил в ситуаціях, де з’являються інтереси їхніх власників. Журналіст
Р. Кравець зауважує, що телеканали в Україні стали “серйозною зброєю для великого бізнесу”: “З
одного боку, наявність великого телеканалу є елементом для торгу олігархів з політиками чи іншими
бізнесменами. З іншого – захист від нападів конкурентів та все тих же політиків на їхні фінансові
активи”1. Контент-аналіз ефірів неодноразово давав нам підстави стверджувати, що телеканал “Zik”
стоїть на захисті інтересів проросійського олігарха Віктора Медведчука та його партії “Опозиційна
платформа – За життя”, а редакційна політика “Прямого” спрямована на відстоювання інтересів
п’ятого президента України Петра Порошенка і його партії “Європейська Солідарність”. Про це
йдеться і в численних публікаціях та розслідуваннях українських журналістів щодо бізнес-зв’язків
власників цих медіа.
Обидві політичні сили не входять до провладної більшості, тому телеканали ведуть відкриту
опозиційну редакційну політику щодо чинної української влади, використовуючи зокрема і надзвичайні
Кравець, Р. (2019). Олігархи у телевізорі. Кого піарять та з ким воюють Ахметов, Коломойський, Медведчук.
Українська правда. <https://www.pravda.com.ua/articles/2019/12/18/7235172> (2020, вересень, 19).
1
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ситуації для критики. Функція контролю та критики влади належить до основоположних
у журналістиці, і справді, про що наголошують міжнародні резолюції і кодекси, ні захоплення
заручників, ні тероризм не можуть посягати на право ЗМІ об’єктивно інформувати і критикувати
у повному обсязі, якщо це відбувається в межах етики і правового поля. Проте у момент терористичного
акту журналісти повинні обирати обережну форму критики та не використовувати трагедію для
задоволення приватних політичних цілей медійних власників. Під обережною критикою ми маємо
на увазі інформування суспільства про можливі помилки влади та державних органів, не вдаючись
до їхньої повної дискредитації та делегітимізації. Також журналісти повинні звертати увагу
на маніпулятивні заяви і твердження гостей ефіру, відмежовувати їхні особисті думки від фактів,
застерігати від надмірної драматизації, узагальнень, перебільшень та недоречних порівнянь.
Політизація трагедії із захопленням заручників у Луцьку відбувалася на телеканалах “Прямий”
і “Zik” від початку інциденту і посилювалася під час політичних ток-шоу. Журналісти, ведучі та гості
ефірів формували думку в глядача, ніби інцидент стався з вини влади, зокрема й особисто президента
України Володимира Зеленського. На телеканалі “Zik” зокрема лунали наступні репліки: “у владі –
хаос, і влада Зеленського нічого не контролює”, “все, що зараз відбувається, – це дзеркало нашої
влади”, “у всьому винна влада зі своїми зашкварами”, “Зеленський не здатний забезпечити безпеку
громадян і має піти у відставку”, “управляти державними процесами – це не управляти
“95 кварталом” тощо. На “Прямому” також були схожі коментарі: “вже боюся, щоб він [Зеленський]
щось тримав на особистому контролі, бо щоб не брав президент на контроль, воно має політичний
характер”, “який психоз породила у нас політична ситуація в країні”, “ситуація показала провал
інституції влади”, “сталося це через розвалену систему, де правоохоронні органи залежать від
політичного керівництва, а не протоколів дії”, “українська влада протягом останніх 5-6 місяців, якщо
ми говоримо про економічний спад і коронакризу, не представила концепцію, як ми з цього будемо
виходити” тощо.
Окремо хотіли б зауважити на озвученій версії теракту в ток-шоу “Ситуація” на телеканалі
“Прямий”. Гостя з повною серйозністю заявила, що захопника заручників на злочин нібито
надихнули кінороботи Зеленського: “Логіка в тому, що до психозу цієї людини привів успіх
Зеленського... Це наслідок перемоги людини, яка спочатку в кіно розстрілювала парламент, а потім
стала президентом... Так, звичайно, у Зеленського терористичні акти були в кіно. А той вже вирішив
піти своїм шляхом: він створює терористичні акти в реальності, захоплює заручників. Але мотивація
тут одна й та ж сама – це пошук слави”. На такі домисли і звинувачення спікерів без аргументації
повинні реагувати ведучі, вказувати на суб’єктивність та безпідставність здогадок і домислів, просити
фактологічних пояснень, інакше – спростовувати.
Загалом обидва телеканали використовували маніпуляції, які часто формувалися на хибних
причинно-наслідкових зв’язках. Експерти, політики і ведучі можуть скільки завгодно обговорювати
в ефірі детермінанти, які могли спровокувати девіантну поведінку луцького зловмисника, проте
називати винуватцем інциденту президента Зеленського чи будь-кого з інших чиновників – це груба
політична маніпуляція. Так само маніпулятивними були пошуки позитивних кореляцій, до прикладу,
між тероризмом та бідністю (один з експертів в ефірі “Zik” сказав, що тероризм зокрема провокує і
заява Зеленського, що зарплатні у 6 тисяч гривень достатньо для життя; на “Прямому” експерт
пов’язував захоплення заручників з тим, що влада не представила кризовий економічний план в час
епідемії коронавірусу), між тероризмом та національним рухом (політик на “Прямому” заявив, що
інцидент у Луцьку стався і через брак підтримки патріотів з боку держави) тощо.
Результати моніторингу вказують на те, що фреймування захоплення заручників у Луцьку
на телеканалі “Прямий” відбувалося в межах політичних інтересів П. Порошенка та партії
“Європейська Солідарність”, а редакція з гостями ефіру продукували зокрема наступні заполітизовані
для такого інциденту меседжі: посилення загальної криміногенної ситуації в Україні на тлі політичної
кризи (за участі президента і партії “Слуга народу”) та ігнорування владою патріотичного руху,
зокрема ветеранів АТО; причетність та інтереси Росії в дестабілізаційних процесах в Україні (нині
немає жодних оприлюднених доказів зв’язків Росії та луцького зловмисника); недієздатність органів
державної влади – від інституту президента до правоохоронців; безкарність за політичні
переслідування опозиції породжує відчуття вседозволеності (зокрема йдеться про відкриті
кримінальні справи проти П. Порошенка); правоохоронці переслідують опозицію і патріотів замість
того, щоб боротися зі злочинністю; соціальна напруженість спричинена пустими обіцянками влади
швидко закінчити війну тощо.
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Політичне забарвлення партії “ОПЗЖ” та інтереси В. Медведчука були ще більш
концентрованими у фреймуванні луцького інциденту на телеканалі “Zik”, де постійно наводили,
на наш погляд, алогічні аналогії та неоднорідні паралелі теракту в Луцьку з переслідуванням
політиків “Опозиційної платформи – За життя”. Це чітко простежується у коментарі одного
з експертів: “Таке відбувається, поки всі бачать, як безкарно кидають гранати в офіс “ОПЗЖ”, як
закликають до фізичного знищення Віктора Медведчука і представників “ОПЗЖ”, як б’ють партійців
Шарія”. Хочемо наголосити, що причинно-наслідковий зв’язок між цими подіями і терактом у Луцьку
встановити не можна, а тому такі твердження є маніпулятивними. Також гості ток-шоу
“19 о 19” на “Zik” підміняли поняття і навішували ярлик тероризму на прикрі для партії “ОПЗЖ”
інциденти, зокрема облиття зеленкою їхнього народного депутата О. Волошина та протести в Одесі
проти відкриття офісу їхньої партії (депутатка з “ОПЗЖ” в ефірі назвала це “тероризмом вулиці”, що
частково посягає на право людини на протест).
Окрім того, редакція “Zik” розгорнула цілу інформаційну кампанію проти колишньої в.о.
міністра охорони здоров’я України У. Супрун (зауважимо, що телеканал постійно критикує
ексчиновницю), на плечі якої поклали відповідальність за теракт через її медичну реформу, внаслідок
якої зменшилася кількість психлікарень. Ведучий “Чудової четвірки” зачитав в ефірі сумнівне
повідомлення з телеграм-каналу, назвавши це “інсайдерською інформацією від МВС”: “Захоплення
заручників у Луцьку, яке відбувається зараз, – це прямий наслідок медичної реформи Уляни Супрун.
Чоловік до цього проходив психічне лікування, але американка його випустила. Найжахливіше, що
такі випадки частішатимуть: деякі психічнохворі можуть проводити теракти і вбивати людей,
гвалтувати дітей”. По-перше, зміст інформації та надане джерело свідчать про неправдиво подані
факти ведучим (МВС навпаки спростувало, що луцький зловмисник перебував на обліку
психлікарень). По-друге, ведучий веде медіатерористичну діяльність, поширюючи такі
страхогенерувальні повідомлення, та безпідставно дискредитує суб’єкт критики.
Водночас ми рекомендуємо телеканалам не займатися повною дискредитацією
правоохоронних органів у час, коли терористичний акт триває. Категоричні заяви про недієздатність
правоохоронців (до прикладу, на “Прямому” звучало наступне: “контррозвідка СБУ та превентивні
методи, які мали б проводити СБУ, не працюють, зокрема на Волині”) лише їх деморалізують та
жодним чином не сприяють проведенню спеціальних операцій. Звісно, в ефірі повинні ставитися
питання щодо безпекових спроможностей держави та правоохоронної системи, і та сторона має право
на відповідь та пояснення. Однак тотальна дискредитація влади та правоохоронців – це зокрема мета
терористів, у чому ЗМІ не повинні навіть опосередковано допомагати.
Також “непряма колаборація” медіа і терористів відбувається на тлі оприлюднених політичних
заяв, що можуть створювати додатковий тиск на владу виконувати вимоги зловмисників. Обидва
досліджувані нами телеканали вели дискусії про доцільність часткового виконання вимог луцького
порушника – таке обговорення може бути присутнім в інформаційному полі за професійного
модераторства ведучих. Проте кілька разів під час ток-шоу телеканалу “Zik” лунали заяви, які
налаштовували суспільство на те, що президент Зеленський мав би виконати вимоги зловмисника:
“якби він сказав, я відпускаю людей, то можна було б написати що завгодно нашим
високопосадовцям, корона б з голови не впала”, “заради життя громадян можна зняти корону”.
Допущення такої риторики в ефірі лише легітимізує вимоги підозрюваного у тероризмі, і в разі
їхнього невиконання владою – створює соціальне напруження і невдоволення, оскільки глядач може
мислити в рамках тактичного (виконання вимог, а що далі – невідомо), а не стратегічного підходу
(боротьби з тероризмом).
(Не)характерний тероризм
Чимало українських журналістів досі стверджують, що тероризм в Україні – явище досить
не характерне, а терористичні акти трапляються відносно нечасто. Таку думку неодноразово
висловлювали ведучі як “Прямого”, так і телеканалу “Zik”. До прикладу, ведуча програми “По факту”
зробила такий вступ до дискусії: “Насправді для України, давайте будемо відвертими, такі події є
дійсно надзвичайними і незвичними, тому що так і є. Пожежі бувають, паводки бувають, але щодо
терористичних актів, то ми могли спати спокійно. Бачимо, що сьогодні ситуація змінюється”.
Така думка, певно, була б слушною до початку російської агресії на Донбасі: відповідно
до Глобальної бази даних тероризму (GTD), в Україні зафіксовано 55 терористичних актів
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до 2013 року1. Проте вже у наступні кілька років Україна увійшла та навіть певний період (20152016 рр.) очолювала другий десяток країн світу за глобальним індексом тероризму2. За даними GTD,
протягом 2014-2018 рр. в Україні відбулося 1690 терактів, що у понад 30 разів більше за сумарну
кількість таких інцидентів з часу незалежності держави.
Важливо зауважити, що нинішня статистика не корелюється з усіма українськими регіонами,
спричинена гібридною війною Росії проти України, а терористичні акти на Донбасі набувають
характеристик гібридних методів ведення війни, маючи все менше спільного з ознаками тероризму як
глобального феномену та стратегії. На наше переконання, тут йдеться про використання терористичних
актів як тактичних методів боротьби в межах гібридної російської агресії, де акторами виступають
незаконні збройні формування на Донбасі. Парадигма тероризму обом сторонам дозволила політично
маневрувати: російська влада запевняла, що їхніх військ на території України немає, та
використовувала наратив сепаратистського тероризму, а українська влада уникнула оголошення війни
Росії, розпочавши Антитерористичну операцію (АТО), а нині позивається у Міжнародному суді ООН
проти Росії за порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму.
Тому, з одного боку, терористичні акти в Україні протягом останнього часу трапляються часто,
однак природа тероризму була спотворена гібридною війною Росії на Донбасі. Така заувага потрібна
для розуміння того, що українські журналісти насправді мали небагато практичних ситуацій
з висвітлення терористичних актів поза контекстом війни. Проте це жодним чином не може слугувати
виправданням чи пом’якшувальною обставиною для непрофесійних дій журналістів у момент
терористичного акту.
Важливо зауважити, що тероризм став “нехарактерним” для журналістів ще й у зв’язку з тим,
що вони (і на телеканалі “Zik”, і на “Прямому”) почали посилатися на український Єдиний державний
реєстр судових рішень, де за останні 10 років є лише 21 вирок в інцидентах із захопленням заручників.
Однак ці вироки жодним чином не пов’язані з тероризмом, а у Кримінальному кодексі України є
окрема стаття про “захоплення заручників”. Ототожнення цих двох різних злочинів у медіа
призводить до викривленого сприйняття феномену тероризму в аудиторії (зокрема автоматичного
навішування ярлика тероризму на інциденти із захопленням заручників), а також до хибної подачі
фактологічних даних (вироки за “захоплення заручників” неповно відображають інцидент у Луцьку,
який згодом кваліфікували як теракт).
Водночас ми визнаємо, що розуміння таких тонкощів потребує від журналістів не лише якісної
професійної підготовки (навичок ремесла), а й спеціалізованих знань (освіти). Однак проблематика
тероризму стала активно входити до медійного порядку денного вже як півстоліття, а тому
працівники ЗМІ повинні опанувати базові знання з цієї теми. Також про сам тероризм варто
детальніше розповідати глядачам, що вже у середньотривалій перспективі сформує в українців
певний імунітет до цього явища. Дослідник Ф. Фуреді, який вивчав західну “культуру наляканого
суспільства”, стверджував наступне: “Суспільства, де чітко усвідомлюють, хто такі терористи, де
існує почуття солідарності, зазвичай справляються з актами терору значно краще, ніж суспільства, де
такі речі шокують, де не розповідають про бойовиків”3.
У зв’язку з цим журналістам рекомендується виводити тероризм з категорій ексклюзивності,
сенситивності і сенсаційності, що призводить до перебільшеної емоційної реакції суспільства на події
і деструктивно впливає на функціональні можливості та соціальну організованість українців. ЗМІ
мають поступово переходити з площини координат емоційності у напрямку фактологічного підходу
у висвітленні терористичних актів (наприклад, наводити статистику смертності від тероризму в
порівнянні з іншими причинами смерті, розповідати про сам феномен тероризму і чому терористи
хочуть налякати людей тощо). Такий підхід допоможе у формуванні “суспільства ризику” (“risk
society” чи “risk avoidance society”), особливістю якого є гнучкість та адаптивність людей до будьяких видів загроз, зокрема і тероризму. Перш за все, йдеться про здатність суспільства адекватно
реагувати та протистояти несподіваним змінам і надзвичайним ситуаціям, а також швидко
відновлюватися і повертатися до звичного життя. До таких суспільств науковці нині зараховують
громадян Сінгапуру, Данії, Швеції, Великої Британії, США і Канади4.
Global Terrorism Database (2020). Homepage <https://www.start.umd.edu/gtd> (2020, вересень, 21).
Vision of Humanity (2019). Global Terrorism Index <http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index>
(2020, вересень, 21).
3
Furedi, F. (2007). Invitation to Terror: The Expanding Empire of the Unknown. NY: Continuum International
Publishing Group Ltd.
4
Samovar, L., Porter, R., McDaniel, E. (2009). Communication Between Cultures. Wadsworth: Cengage Learning.
1
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Висновки. Редакції найрейтинговіших українських інформаційних телеканалів “Прямий” та
“Zik” на прикладі захоплення заручників у Луцьку 21 липня 2020 р. продемонстрували
непрофесійність у висвітленні тероризму. Попри те, що самі журналісти постійно наголошували, що
зловмисник нібито стежить за перебігом подій зі свого смартфона, обидва телеканали наживо,
безперервно та детально транслювали події на луцькому Театральному майдані, ставлячи під загрозу
життя заручників та успіх антитерористичної операції. Ведучі телеканалу “Zik” навіть вдалися
до оприлюднення важливої тактичної інформації, що може порушувати Закон України “Про боротьбу
з тероризмом”. Конкуренція між телеканалами і відповідно гонитва за ексклюзивом призвели
до озвучення необхідних для терориста даних в ефірі без нагальної суспільної потреби та показу
позицій правоохоронців і місця події з різних ракурсів, що є проявом “непрямої колаборації”
журналістів з підозрюваним у тероризмі.
Обидва телеканали також не проявили себе як соціально відповідальні інститути. Журналісти,
на нашу думку, не змогли нейтралізувати страх і паніку, які викликав терористичний акт. Натомість
діяльність телеканалу “Zik” мала усі ознаки медіатероризму, оскільки сплановано технологічно
продукувався контент, який залякує та викликає почуття безпорадного відчаю і песимізму, що
деструктивно впливає на глядачів та організацію всього суспільства. Такі дії редакції мають бути
публічно засуджені. На наш погляд, телеканали “Прямий” і “Zik” під час висвітлення луцького
інциденту також порушили ст. 2 Кодексу етики українського журналіста, оскільки служили
приватним інтересам певних політичних сил, а не українського суспільства. Медіапрацівники часто
вдавалися до політичних маніпуляцій та хибних причинно-наслідкових суджень з метою
дискредитації влади і правоохоронних органів, що може мати негативний наслідок на кризовий
менеджмент надзвичайної ситуації загалом.
Ми також вважаємо, що українські медіа мають більше приділяти уваги самому феномену
тероризму, розповідаючи глядачам його природу, наміри терористів та справжню загрозу, що в час
атаки, зрозуміло, видається непропорційно перебільшеною. Це дозволить сформувати в Україні
“суспільство ризику”, яке буде більш адаптивним до будь-яких загроз, адекватно реагуватиму
на надзвичайні ситуації, як-от луцький інцидент, та швидше відновлюватиметься.
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЮРИСДИКЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ УКРАЇНИ
The article is devoted to the analysis of jurisdictional powers of the Constitutional Court of Ukraine
enshrined in the current version of the Constitution of Ukraine and the Law of Ukraine «On the
Constitutional Court of Ukraine», statistical indicators of its activity as a body of constitutional
jurisdiction and some problematic issues that arise during the realization of these powers. They
are connected, in particular, with: observance of formal requirements of the specified Law by
subjects of the right on the constitutional complaint; observance by subjects of the right on the
constitutional complaint and on constitutional petition of requirements of the mentioned Law
concerning substantiation of the corresponding statements; observance of terms of constitutional
proceedings in cases of constitutional petitions and constitutional complaints; execution and
actual implementation of decisions and conclusions of the Constitutional Court of Ukraine;
restoration of violated rights and freedoms of subjects of the right to a constitutional complaint
after the Constitutional Court of Ukraine has made decisions in their cases.
Keywords: Constitutional Court of Ukraine, constitutional jurisdiction, jurisdictional powers,
constitutional jurisdictional process, constitutional proceedings.
Постановка проблеми. Конституційний Суд України, виходячи з положень ч. 1 ст. 147
Конституції України та ст. 1 Закону України «Про Конституційний Суд України» від 13 липня
2017 року № 2136–VIII1 (далі – Закон), є органом конституційної юрисдикції, який забезпечує
верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції України законів
України та у передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне
тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України.
У процесуальній діяльності Конституційного Суду України щодо реалізації ним своїх
юрисдикційних повноважень знаходить свій вияв конституційний юрисдикційний процес, який
у широкому розумінні можна розглядати як комплекс нормативно врегульованих процесуальних
відносин між органом конституційної юрисдикції та іншими суб’єктами права, які виникають у ході
та результаті діяльності зазначеного органу та реалізації ним своїх повноважень, а у вузькому – як
процесуальний порядок розгляду та вирішення органом конституційної юрисдикції справ у межах
його компетенції, тобто конституційне провадження.

Закон про Конституційний Суд України. 2017 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України,
35, 376.
1
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Результатом конституційної реформи правосуддя 2016 року1 стали зміни, зокрема, змісту і
обсягу юрисдикційних повноважень Конституційного Суду України, закріплених Основним Законом
України, та порядку їх реалізації, встановленого Законом та Регламентом Конституційного Суду
України2 (далі – Регламент), що потребує відповідного аналізу. На сьогоднішній день
Конституційним Судом України вже напрацьовано певну практику щодо зазначеного, окремі аспекти
якої також буде досліджено у даній статті.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремим процесуальним аспектам діяльності
Конституційного Суду України як органу конституційної юрисдикції присвячено праці
І.Е. Берестової, В.Д. Бринцева, О.Ю. Водяннікова, В.О. Гергелійника, М.М. Гультая, Н.В. Камінської,
В.М. Кампа, М.В. Костицького, О.М. Мироненка, А.В. Портнова, Х.В. Приходько, М.В. Савчина,
А.О. Селіванова, В.Є. Скоморохи, І.Д. Сліденка, А.А. Стрижака, М.В. Тесленко, Н.К. Шаптали та ін.
Виклад основного матеріалу. Внаслідок згаданої конституційної реформи правосуддя 2016
року із повноважень Конституційного Суду України вилучено офіційне тлумачення законів України,
а із кола суб’єктів права на конституційне подання щодо офіційного тлумачення Конституції України
виключено Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади (крім передбачених ч. 2 ст. 150
Конституції України), органи місцевого самоврядування; Верховний Суд України замінено
на Верховний Суд. Також набули нового сенсу конституційні звернення та переформатовано перелік
підстав і вимоги до них. Інститут конституційного звернення у розумінні письмового клопотання
громадян України, іноземців, осіб без громадянства та юридичних осіб до Конституційного Суду
України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою
забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також
прав юридичної особи, було ліквідовано і замінено конституційною скаргою, яка стала новим
інструментом захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина.
На сьогоднішній день Конституційний Суд України в порядку конституційного провадження,
врегульованого розділом ІІ Закону, розглядає справи за конституційними поданнями,
конституційними зверненнями та конституційними скаргами. Актуальну уніфіковану класифікацію
різновидів конституційного провадження, виходячи із встановлених Конституцією України та
Законом повноважень Конституційного Суду України, суб’єктів звернення до нього та актів, які
приймаються за результатами розгляду справи, може бути представлено у такому вигляді:
1) Провадження у справах за конституційними поданнями Президента України; щонайменше
сорока п’яти народних депутатів України, Верховного Суду, Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань ухвалення рішень
щодо:
• вирішення питання про відповідність Конституції України (конституційність) законів та
інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів
України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
• офіційного тлумачення Конституції України (виходячи з положень ст. 150 Конституції
України);
2) Провадження у справах за конституційними зверненнями з питань надання висновків щодо:
• відповідності Конституції України чинного міжнародного договору України або
міжнародного договору, що вноситься до Верховної Ради України для надання згоди на його
обов’язковість, суб’єктами якого є Президент України, або Кабінет Міністрів України, або
щонайменше сорок п’ять народних депутатів України (виходячи з положень ч. 1 ст. 151 Конституції
України);
• відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для
винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, суб’єктами якого є Президент
України або щонайменше сорок п’ять народних депутатів України (виходячи з положень ч. 2 ст. 151
Конституції України);
• додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення
Президента України з поста в порядку імпічменту, суб’єктом якого є Верховна Рада України
(виходячи з положень ч. 3 ст. 151 Конституції України);
Закон про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя). 2016 (Верховна Рада України).
Відомості Верховної Ради України, 28, 532.
2
Регламент Конституційного Суду України, 2018 (Конституційний Суд України). Офіційний сайт
Конституційного Суду України. <http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/reglament_2.pdf> (2020, жовтень, 07).
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• відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам ст. ст. 157 і
158 Конституції України, суб’єктом якого є Верховна Рада України (виходячи з положень ст. 159
Конституції України);
• порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або
законів України, суб’єктом якого є Верховна Рада України (виходячи з положень п. 28 ч. 1 ст. 85
Конституції України);
• відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим
Конституції України та законам України, суб’єктом якого є Президент України (виходячи з положень
ч. 2 ст. 137 Конституції України).
3) Провадження з питань ухвалення рішень у справах за конституційною скаргою особи, яка
вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить
Конституції України (виходячи з положень ст. 1511 Конституції України).
Аналіз статистичних показників щодо надходження різних видів звернень до Конституційного
Суду України дає підстави стверджувати, що найчастіше ним реалізуються юрисдикційні
повноваження щодо розгляду конституційних скарг, потім – щодо розгляду конституційних подань і
конституційних звернень. Так, виходячи із даних, наведених у щорічних інформаційних доповідях
Конституційного Суду України за 2017-2019 рр., у 2017 р. до Конституційного Суду надійшло 435
конституційних скарг (ще 39 надійшло у 2016 р., проте вони не розглядались у зв’язку з тим, що
не було прийнято Закон), 30 конституційних подань і 2 конституційних звернення1; у 2018 р. – 690
конституційних скарг, 23 конституційних подання і 3 конституційних звернення2; у 2019 р. – 664
конституційні скарги, 21 конституційне подання і 8 конституційних звернень3. Станом на 8 жовтня
2020 р., за інформацією, наявною на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України4,
до Конституційного Суду України надійшло 453 конституційні скарги і 28 конституційних подань,
конституційних звернень не надходило.
Конституційні звернення, які надходили до Конституційного Суду України у 2017-2019 рр.,
вносились Верховною Радою України і стосувались питань надання висновків щодо відповідності
законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам ст. ст. 157 і 158 Конституції
України. З інших питань, передбачених ст. 53 чинного Закону, конституційних звернень
до Конституційного Суду України протягом зазначеного періоду та у 2020 році не надходило.
Стосовно проблемних моментів, які виникають у ході реалізації Конституційним Судом
України своїх юрисдикційних повноважень, можна зазначити таке.
Недотримання формальних вимог Закону суб’єктами права на конституційну скаргу
призводить до того, що Секретаріат Конституційного Суду України за результатами перевірки
спеціально створеним у його структурі Управлінням документального забезпечення та попередньої
перевірки конституційних скарг повертає значну кількість таких клопотань їх авторам. Так, у 2017 р.
суб’єктам права на конституційну скаргу було повернуто 367 клопотань (77 % від загальної
кількості)5, у 2018 р. – 426 (62% від загальної кількості)6, у 2019 р. – 359 (54% від загальної кількості).
Станом на 8 жовтня 2020 р. повернуто 255 конституційних скарг (56 % від загальної кількості)7.
Постанова Про Щорічну інформаційну доповідь Конституційного Суду України за 2017 рік, 2018
(Конституційний Суд України). Конституційний Суд України Офіційний вебсайт
<http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/dopovid_2017.pdf> (2020, жовтень, 07).
2
Постанова Про Щорічну інформаційну доповідь Конституційного Суду України за 2018 рік, 2019
(Конституційний Суд України). Конституційний Суд України Офіційний вебсайт
<http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/dopovid_2018.pdf> (2020, жовтень, 07).
3
Постанова Про Щорічну інформаційну доповідь Конституційного Суду України за 2019 рік, 2020
(Конституційний Суд України). Конституційний Суд України Офіційний вебсайт
<http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/dopovid_2019.pdf> (2020, жовтень, 07).
4
Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України (2020). Головна сторінка <http://www.ccu.gov.ua>
(2020, жовтень, 07).
5
Постанова Про Щорічну інформаційну доповідь Конституційного Суду України за 2017 рік, 2018
(Конституційний Суд України). Конституційний Суд України Офіційний вебсайт
<http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/dopovid_2017.pdf> (2020, жовтень, 07).
6
Постанова Про Щорічну інформаційну доповідь Конституційного Суду України за 2018 рік, 2019
(Конституційний Суд України). Конституційний Суд України Офіційний вебсайт
<http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/dopovid_2018.pdf> (2020, жовтень, 07).
7
Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України (2020). Головна сторінка <http://www.ccu.gov.ua>
(2020, жовтень, 07).
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Можна констатувати, що незважаючи на позитивну динаміку, кількість конституційних скарг,
які повертаються їх авторам, все ще є досить значною.
Ще одним проблемним моментом є недотриманням суб’єктами звернень вимог Закону щодо
обґрунтування відповідних тверджень у справах за конституційними скаргами (п. 6 ч. 2 ст. 55), що
вказує на неприйнятність такої скарги і є підставою для відмови у відкритті конституційного
провадження згідно з п. 4 ст. 62 Закону, та конституційними поданнями (ч. 3, 4 ст. 51), що є підставою
для відмови у відкритті конституційного провадження згідно з п. 3 ст. 62 Закону – невідповідність
конституційного подання вимогам, передбаченим Законом. Так, 2019 р. Конституційним Судом
України було постановлено 286 ухвал про відмову у відкритті конституційного провадження
у справах за конституційними скаргами (сенатами – 16, колегіями суддів – 270). Найчастіше
підставою для відмови у відкритті конституційного провадження за конституційними скаргами
визнавалася їх неприйнятність, про що було зазначено у 249 ухвалах колегій суддів та 13 ухвалах
сенатів. При цьому головною причиною неприйнятності конституційних скарг, за оцінкою
Конституційного Суду України, була відсутність обґрунтування тверджень щодо неконституційності
закону України (його окремих положень) із зазначенням порушеного права людини, гарантованого
Конституцією України; про це зазначено у 220 ухвалах колегій суддів та в 10 ухвалах сенатів. Із 9
ухвал про відмову у відкритті конституційного провадження, постановлених 2019 р. Конституційним
Судом України у справах за конституційними поданнями, 5 було постановлено з підстав
невідповідності клопотання вимогам, передбаченим законом, і 2 – з підстав неналежності
до повноважень Конституційного Суду України питань, порушених у клопотанні, та невідповідності
клопотання вимогам, передбаченим законом, одночасно1.
Відповідно до положень ч. 1, 2 ст. 75 Закону строк конституційного провадження, обчислення
якого ведеться з дня постановлення ухвали про відкриття конституційного провадження у справі, а
у разі відмови Сенату від розгляду справи на розсуд Великої палати – з дня постановлення
відповідної ухвали Сенату, не повинен перевищувати шість місяців, якщо інше не встановлено цим
Законом. Згідно з ч. 3 ст. 75 Закону для справ про надання висновку щодо відповідності
законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам ст. ст. 157 і 158 Конституції
України; за зверненням Президента України щодо конституційності актів Кабінету Міністрів України
відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 106 Конституції України; щодо яких Сенат, Велика палата визнали
конституційне провадження невідкладним, строк конституційного провадження не може
перевищувати один календарний місяць. Проте Конституційний Суд України не завжди дотримується
зазначених строків конституційного провадження у справах за конституційними поданнями та
конституційними скаргами. Зокрема, ним дотепер розглядається справа за конституційними
поданнями Верховного Суду України та 47 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про очищення влади»,
які Ухвалою від 6 липня 2017 р. № 5-уп/20172 було об’єднано в одне конституційне провадження. З
одного боку, така значна затримка у розгляді зазначених подань може бути обумовлена складністю
порушених у них питань. З іншого боку, із плином часу змінюються суспільно-політичні обставини,
нормативне регулювання та можуть втрачатися нагальність і актуальність питань, порушених
у відповідних клопотаннях. Так, у результаті конституційної реформи правосуддя 2016 року
Верховний Суд України, який був суб’єктом права на конституційне подання у зазначених
клопотаннях, було фактично ліквідовано, натомість створено Верховний Суд. Змінилась розстановка
політичних сил: 2019 р. було обрано нового Президента України та новий склад Верховної Ради
України. Європейський суд з прав людини у справі «Полях та інші проти України»3, яка стосувалась
звільнення п’яти державних службовців на підставі оспорюваних положень Закону України «Про
Постанова Про Щорічну інформаційну доповідь Конституційного Суду України за 2019 рік, 2020
(Конституційний Суд України). Конституційний Суд України Офіційний вебсайт
<http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/dopovid_2019.pdf> (2020, жовтень, 07).
2
Ухвала про об’єднання конституційних проваджень у справах за конституційними поданнями Верховного
Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 6 частини першої,
пунктів 2, 13 частини другої, частини третьої статті 3 Закону України «Про очищення влади», 2017.
(Конституційний Суд України) Конституційний Суд України Офіційний вебсайт
<http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/5_yn_2017.pdf>(2020, жовтень, 07)
3
Полях та інші проти України, 2019 (Європейський Суд з Прав Людини). Офіційний сайт Верховної Ради
України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_e71#Text>(2020, жовтень, 07)
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очищення влади», ухвалив рішення від 17 жовтня 2019 р. на користь заявників. Ухвалою
від 12 березня 2020 р. № 1-уп/2020 Конституційний Суд України поновив розгляд зазначеної справи
на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження для з’ясування додаткових
обставин, які мають істотне значення для її вирішення, проте рішення у даній справі ним
досі не ухвалено.
Проблема з дотриманням строків конституційного провадження актуальна також і щодо
розгляду Конституційним Судом України справ за конституційними скаргами. Хоча вони і почали
надходити до Конституційного Суду України наприкінці 2016 р., Суд не розглядав їх до прийняття
Закону та Регламенту. Перше рішення у справі за конституційною скаргою було ухвалено ним лише
на початку 2019 року; у 2019 році Сенатами та Великою палатою було ухвалено 9 рішень у справах
за конституційним скаргами1, станом на 8 жовтня 2020 р. – 10 рішень2, причому здебільшого
конституційне провадження у справах тривало довше передбачених Законом шести місяців. Зазначені
затримки може бути обумовлено новизною даного інституту для Конституційного Суду України.
Існують також певні труднощі, пов’язані з виконанням чи реалізацією рішень і висновків
Конституційного Суду України. У ході здійснення Конституційним Судом України повноважень
щодо розгляду конституційних звернень з питань надання висновків щодо відповідності
законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам ст. ст. 157 і 158 Конституції
України, які в основному й розглядаються ним, переважно не виникає проблем із дотриманням вимог
Закону суб’єктами звернення, строків конституційного провадження та реалізацією відповідних
висновків Суду. Щодо інших різновидів конституційних звернень відповідно до чинного Закону
практика Конституційного Суду України наразі відсутня. Водночас слід зауважити, що до прийняття
Закону Конституційний Суд України розглядав щодо вказаних питань конституційні подання
у порядку, передбаченому Законом 1996 року, і тут можна відзначити деякі проблемні моменти.
Так, прикладом реалізації Конституційним Судом України повноваження стосовно надання
висновку щодо відповідності Конституції України чинного міжнародного договору України або
міжнародного договору, що вноситься до Верховної Ради України для надання згоди на його
обов’язковість, є Висновок у справі про Римський Статут № 3-в/20013, який було дано ним 11 липня
2001 р. У абзацах п’ятому, шостому підпункту 2.1 пункту 2 зазначеного Висновку Конституційний
Суд України вказав, що «на відміну від міжнародних судових органів, передбачених частиною
четвертою статті 55 Конституції України, які за своєю природою є допоміжними засобами захисту
прав і свобод людини і громадянина, Міжнародний кримінальний суд доповнює систему
національної юрисдикції. Можливість такого доповнення судової системи України не передбачена
розділом VIII «Правосуддя» Конституції України. Це дає підстави для висновку, що абзац десятий
преамбули та стаття 1 Статуту не узгоджуються з положеннями частин першої, третьої статті 124
Конституції України, а тому приєднання України до цього Статуту відповідно до частини другої
статті 9 Конституції України можливе лише після внесення до неї відповідних змін». У ході
конституційної реформи правосуддя 2016 р. статтю 124 Конституції України було викладено в
новій редакції; відповідно до частини шостої зазначеної статті, яка набрала чинності з 30 червня
2019 р., Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах,
визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду. Проте Римський статут досі
не ратифіковано Україною.
Конституційний Суд України Рішеннями від 14 березня 2014 р. № 2-рп/20144 і від 20 березня
2014 р. № 3-рп/20145 визнав постанови Верховної Ради АР Крим «Про проведення
Постанова Про Щорічну інформаційну доповідь Конституційного Суду України за 2019 рік, 2020
(Конституційний Суд України). Конституційний Суд України Офіційний вебсайт
<http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/dopovid_2019.pdf> (2020, жовтень, 07).
2
Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України (2020). Головна сторінка <http://www.ccu.gov.ua>
(2020, жовтень, 07).
3
Висновок по справі про Римський Статут, 2001 (Конституційний Суд України). Конституційний Суд
України Офіційний вебсайт <http://www.ccu.gov.ua/docs/350> (2020, жовтень, 07).
4
Рішення у справі про проведення місцевого референдуму в Автономній Республіці Крим, 2014
(Конституційний Суд України). Конституційний Суд України Офіційний вебсайт
<http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/2-rp/2014.pdf> (2020, жовтень, 07).
5
Рішення у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради
1
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загальнокримського референдуму» від 6 березня 2014 р. № 1702-6/14 та „Про Декларацію про
незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя“ від 11 березня 2014 р. № 1727-6/14
такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними). Проте, незважаючи на це,
загальнокримський референдум було проведено, наслідком чого стало входження Автономної
Республіки Крим до складу Російської Федерації як її суб’єкта, а фактично – анексія Автономної
Республіки Крим Російською Федерацією. Зазначене вказує на невиконання цих рішень та ставить під
сумнів можливість реалізації Конституційним Судом України повноважень, передбачених п. п. 5, 6 ч.
1 ст. 53 Закону стосовно розгляду ним питань за конституційними зверненнями щодо порушення
Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України, суб’єктом
якого є Верховна Рада України (виходячи з положень п. 28 ч. 1 ст. 85 Конституції України); та щодо
відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції
України та законам України, суб’єктом якого є Президент України (виходячи з положень ч. 2 ст. 137
Конституції України).
Із 19 рішень, ухвалених Конституційним Судом України у справах за конституційними
поданнями та за конституційними скаргами у 2019 р., виконано/частково виконано 6 рішень,
не виконано 6 рішень, 7 рішень не потребують спеціальних заходів щодо їх реалізації. Станом
на 31 грудня 2019 року залишалися нереалізованими 15 рішень Конституційного Суду України, що
мають істотне суспільне значення, ухвалених ним до 1 січня 2019 р.1 Ст. 98 Закону визначено, що
за невиконання рішень та недодержання висновків Конституційного Суду України настає
відповідальність згідно із законом. Таку відповідальність передбачено ч.4 ст. 382 Кримінального
кодексу України2 (умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав
людини, рішення Конституційного Суду України та умисне недодержання нею висновку
Конституційного Суду України). Проте наразі практика притягнення до відповідальності
за невиконання рішень чи недодержання висновків Конституційного Суду України відсутня.
Важливим також є питання можливості відновлення порушених прав і свобод суб’єктів права
на конституційну скаргу після ухвалення Конституційним Судом України рішень у їх справах. Так,
згідно з положеннями Господарського процесуального кодексу України3, Цивільного процесуального
кодексу України4, Кодексу адміністративного судочинства України5 встановлена Конституційним
Судом України неконституційність (конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого
положення, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, є однією з підстав для
перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами, якщо рішення суду ще не виконане;
відповідну заяву може бути подано учасниками справи протягом тридцяти днів з дня офіційного
оприлюднення відповідного рішення Конституційного Суду України. Аналогічні положення містить
і Кримінальний процесуальний кодекс України6. Проте оскільки зазвичай на момент ухвалення
відповідних рішень Конституційним Судом України судові рішення у справах суб’єктів права
на конституційну скаргу вже виконані, а Конституція України та Закон не передбачають можливості
Автономної Республіки Крим «Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста
Севастополя», 2014. (Конституційний Суд України). Конституційний Суд України Офіційний вебсайт
<http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/3-rp/2014.pdf> (2020, жовтень, 07).
1
Постанова Про Щорічну інформаційну доповідь Конституційного Суду України за 2019 рік, 2020
(Конституційний Суд України). Конституційний Суд України Офіційний вебсайт
<http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/dopovid_2019.pdf> (2020, жовтень, 07).
2
Кримінальний кодекс, ч. 4 ст.. 382, розд. XVIII, 2001 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної
Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (2020, жовтень, 07).
3
Господарський процесуальний кодекс, п. 1 ч. 3 ст. 320, п. 4 ч. 1 ст. 321, розд. IV, гл. 3. 1991 (Верховна Рада
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text>
(2020, жовтень, 07).
4
Цивільний процесуальний кодекс, п. 1 ч. 3 ст. 423, п. 4 ч. 1 ст. 424, розд. V, гл. 3. 2004 (Верховна Рада
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text>
(2020, жовтень, 07).
5
Кодекс адміністративного судочинства, п. 1 ч. 5 ст. 361, п. 4 ч. 1 ст.363, розд. ІІІ, гл. 3. 2005 (Верховна Рада
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>
(2020, жовтень, 07).
6
Кримінальний процесуальний кодекс, п. 1 ч. 3 ст. 459, п. 1 ч. 5 ст. 461, розд. V, гл. 34. 2012 (Верховна Рада
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
(2020, жовтень, 07).
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зворотної дії рішень Конституційного Суду України у часі, відновлення попереднього юридичного
стану, який передував застосуванню судом у процесі вирішення справи правового акта чи його
окремого положення, надалі визнаного органом конституційної юрисдикції таким, що не відповідає
Конституції України, є нездійсненним1. Вирішення даної проблеми можливе лише шляхом внесення
відповідних змін до Основного Закону України.
Слід зауважити, що ст. 78 Закону передбачено, що при розгляді конституційної скарги Велика
палата, у виняткових випадках, з власної ініціативи може вжити заходів щодо забезпечення
конституційної скарги, видавши забезпечувальний наказ, який є виконавчим документом; підставою
для забезпечення конституційної скарги є необхідність запобігти незворотнім наслідкам, що можуть
настати у зв’язку з виконанням остаточного судового рішення; способом забезпечення
конституційної скарги є встановлення тимчасової заборони вчиняти певну дію; забезпечувальний
наказ втрачає чинність з дня ухвалення рішення або постановлення ухвали про закриття
конституційного провадження у справі. Наразі Велика палата Конституційного Суду України
застосувала даний процесуальний інститут лише одного разу – забезпечувальний наказ було видано
нею 16 квітня 2019 р. у справі за конституційною скаргою Дерменжи А.В. щодо відповідності
Конституції України (конституційності) положень частин першої, другої статті 23 Закону України
«Про іпотеку». Ним було встановлено заборону здійснювати звернення стягнення на предмет іпотеки,
а саме квартиру, яка належала скаржнику, який у своєму клопотанні стверджував, що «у разі
виконання остаточного судового рішення, яким звернено стягнення на його квартиру, він та його
родина фактично опиняться на вулиці без житла та без коштів».
Дане рішення Конституційного Суду України було сприйнято неоднозначно.
Так, О.Ю. Водянніков зазначив, що якщо внаслідок визнання закону чи його положення
неконституційним, можливий поворот виконання, тобто повне або часткове відновлення первісного
становища особи, що передувало виконанню судового рішення, або застосування інших механізмів
відновлення прав особи, то апріорі не може бути «незворотних наслідків» в сенсі ст. 78 Закону і
забезпечувальний наказ є безпідставним. У справі ж за конституційною скаргою Дерменжи А.В. якщо
Конституційний Суд України визнає неконституційність застосованого у справі скаржника
положення закону, суди мають переглянути відповідні рішення, наслідком чого може бути
повернення квартири чи виплата відповідної компенсації, тобто відсутній ключовий елемент
незворотності наслідків2. Зрештою у справі за даною конституційною скаргою Конституційним
Судом України було ухвалено Рішення від 17 липня 2020 р. № 8-р/20203, яким оспорюване положення
ч. 1 ст. 23 Закону України «Про іпотеку» було визнано конституційним, а щодо ч. 2 ст. 23 зазначеного
закону провадження було закрито.
Таким чином, у даному випадку забезпечувальний наказ не зміг допомогти суб’єкту праву
на конституційну скаргу. В цілому ж практика Конституційного Суду України щодо застосування
даного процесуального інституту лише почала формуватись і зміст критерію незворотності наслідків
та характер «винятковості» випадків для його застосування встановлюватимуться саме практикою
Конституційного Суду України через оцінний зміст зазначених категорій4.
Висновки. Внаслідок конституційної реформи правосуддя 2016 року було оновлено
юрисдикційні повноваження Конституційного Суду України і ним вже напрацьовано певну практику
стосовно їх реалізації, про що свідчать відповідні статистичні показники. Водночас у ході здійснення
Конституційним Судом України своїх юрисдикційних повноважень щодо розгляду справ
за конституційними поданнями, конституційними зверненнями і конституційними скаргами
виникають певні проблемні моменти, пов’язані, зокрема, з: дотриманням формальних вимог Закону
суб’єктами права на конституційну скаргу, дотриманням суб’єктами права на конституційну скаргу
Ставнійчук М.І., Єзеров А.А., Запорожець В.І., Терлецький Д.С. (2019). Конституційна скарга в діяльності
адвоката. Харків.: Фактор, 74-75.
2
Водянніков, О. (2019). Забезпечувальний наказ КСУ: щось пішло не так. LB.ua Блог Олександра Водяннікова.
<https://lb.ua/blog/oleksandr_vodennikov/424996_zabezpechuvalniy_nakaz_ksu_shchos.html> (2020, жовтень, 08).
3
Рішення у справі за конституційною скаргою Дерменжи Андрія Вікторовича щодо відповідності
Конституції України (конституційності) положень частин першої, другої статті 23 Закону України
«Про іпотеку», 2020 (Конституційний Суд України). Конституційний Суд України Офіційний вебсайт
<http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/8_p_2020n.pdf>(2020, жовтень, 08).
4
Ставнійчук М.І., Єзеров А.А., Запорожець В.І., Терлецький Д.С. (2019). Конституційна скарга в діяльності
адвоката. Харків.: Фактор, 41.
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та на конституційне подання вимог Закону щодо обґрунтування відповідних тверджень, дотриманням
строків конституційного провадження у справах за конституційними поданнями та конституційними
скаргами, виконанням та фактичною реалізацією рішень і висновків Конституційного Суду України,
відновленням порушених прав і свобод суб’єктів права на конституційну скаргу після ухвалення
Конституційним Судом України рішень у їх справах. Вирішення зазначених проблем, в залежності
від їх характеру, є прерогативою суб’єктів звернення, Конституційного Суду України, Верховної Ради
України та ін.
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ЦИВІЛЬНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ
ДЕРЖАВИ УКРАЇНА ЯК УЧАСНИКА
ДОГОВІРНИХ ЦИВІЛЬНИХ
ПРАВОВІДНОСИН
The article is devoted to the analysis of the civil legal personality of the State of Ukraine as a
participant of the contractual civil legal relations. It is established that the State of Ukraine as a
participant in private-law relations most fully reveals its nature precisely through contractual legal
relations. The article examines the civil legal personality of the State of Ukraine, the components
of which are capacity to have rights and duties, capacity to acquire rights and duties through
activity and capacity to be responsible for violations. It is determined that the State of Ukraine
may have civil rights and obligations, as well as by its actions to acquire civil rights and exercise
them independently, as well as to create civil obligations by its actions, independently perform
them and be responsible in case of their failure. The State of Ukraine through its public authorities
may be an equal party to civil agreements, be liable for their violation, be a party to civil
proceedings.
Keywords: civil legal personality of the State of Ukraine, capacity to have rights and duties,
capacity to acquire rights and duties through activity, capacity to be responsible for violations,
contractual obligation.
Постановка проблеми. Потреба ґрунтовного дослідження цивільної правосуб’єктності
держави Україна має важливий науковий зв’язок з комплексним аналізом участі держави Україна
у цивільних правовідносинах, а тому потребує свого глибокого аналізу.
Вивченню цивільної правосуб’єктності держави Україна присвячені роботи таких вчених як
І.В. Спасибо-Фатєєвої, Є.О. Харитонова, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика тощо. Однак стан
наукової розробки цивільної правосуб’єктності держави України й досі носить фрагментарний
характер, що зумовлює актуальність обраної тематики.
Метою статті є теоретико-правовий аналіз положень доктрини цивільного права та
законодавства України щодо визначення цивільної правосуб’єктності держави Україна як учасника
цивільних договірних правовідносин.
Виклад основного матеріалу. Під поняттям «правосуб’єктність» слід розуміти соціальноправову можливість суб’єкта бути учасником цивільних правовідносин1. Складовими
правосуб’єктності є соціально-правові властивості правоздатності, дієздатності та деліктоздатності2.
На нашу думку, для держави Україна характерні такі самі складові елементи, оскільки лише таким
чином держава може безперешкодно брати участь у цивільних правовідносинах.
Стефанчук, Р. О. (ред.) (2009). Цивільне право України. Київ : Правова єдність.
Дзера, О.В., Кузнєцова, Н.С., Майданик, Р.А. (ред.) (2010). Цивільне право України. Загальна частина. Київ:
Юрінком Інтер.
1
2
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Держава Україна володіє цивільною правосуб’єктністю, однак її особливістю є те, що вона
самостійно визначає її зміст та межі1. При цьому, серед головних особливостей, які відрізняють
державу від інших учасників цивільних правовідносин, є суверенітет (ст. 2 Конституції України2), що
є не тільки конститутивною ознакою держави у публічному праві, а й основною відправною засадою
для визначення цивільної правосуб’єктності держави3. Суверенітет для держави Україна має
визначальне значення в будь-яких правовідносинах, адже саме завдяки вказаній ознаці держава діє як
вільний, незалежний суб’єкт.
Для держави Україна характерна цивільна правоздатність, дієздатність та деліктоздатність,
які мають специфічні ознаки, не притаманні іншим учасникам цивільних правовідносин. Слід
погодитися з думкою М.І. Брагінського, який вказує, що про який би вид участі держави в
цивільних правовідносинах не йшлося, вона неодмінно володіє цими загальними властивостями:
можливістю набувати від свого імені права, а також нести обов’язки; здатністю до утворення і
виявлення своєї волі 4.
Відповідно до ч. 1 ст. 25 ЦК України цивільною правоздатністю є здатність мати цивільні права
та обов’язки5. Цивільна правоздатність держави Україна суттєво відрізняється від цивільної
правоздатності фізичних та юридичних осіб. Так, наприклад, згідно з ч. 26 ЦК України фізична особа
має усі особисті немайнові та майнові права, передбачені Конституцією України, Цивільним
кодексом України, іншими законами, в той час як держава має лише чітко встановлені у законах
права, передбачені для певних правовідносин, у зв’язку з чим для держави Україна характерна
спеціальна цивільна правоздатність. Так, І.В. Спасибо-Фатєєва вказує, що публічні утворення як
учасники цивільних відносин мають спеціальну правоздатність, що відповідає меті їх створення6.
Відповідно до ч. 1 ст. 30 ЦК України цивільною дієздатністю є здатність своїми діями набувати
для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для
себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання7.
Так, на думку О.С. Іоффе, безпосередньо із правоздатності суб’єктивні права не виникають, оскільки
для цього необхідно настання певного юридичного факту, вказуючи, що здатність бути учасником
договірних відносин притаманна особі незалежно від того чи запропонує їй будь-хто укласти договір,
однак правоздатність залишиться незмінною, оскільки вона є загальною, абстрактною, сумарно
вираженою здатністю мати права та обов’язки8. Вчений розумів цивільну правоздатність як статичне
явище, яке за настання юридичних фактів перетворюється у динамічне – дієздатність.
Держава Україна може брати участь у цивільно-правових відносинах безпосередньо, тобто
через свої органи, або опосередковано – через створені юридичні особи.
Відповідно до ст. 170 ЦК України держава набуває і здійснює цивільні права та обов’язки
через органи державної влади у межах їхньої компетенції, встановленої законом 9. Важливо
зазначити, що компетенція держави та її владні повноваження (політична влада) є різними
поняттями, оскільки компетенція охоплює можливість здійснення як владних повноважень, так і
повноважень невладного характеру, в той час як владні повноваження, які входять до складу
компетенції держави, надають такий само владний характер участі держави у цивільних
правовідносинах10. Так, якщо договір укладається безпосередньо компетентним органом держави
від її імені, остання і стає стороною цього договору, а тому саме у держави в такому випадку
виникають права, обов’язки та відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов
Пушкин, А.А., Самойленко, В.М., Шишка, Р.Б., Подопригора, А.А. (1996). Гражданское право Украины.
Харьков: Университет внутренних дел, 1.
2
Конституція України, 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 30. 141.
3
Дзера, О.В., Кузнєцова, Н.С., Майданик, Р.А. (ред ) (2010). Цивільне право України. Загальна частина. Київ:
Юрінком Інтер.
4
Брагинский, М. И. (1981). Участие Советского государства в гражданских правоотношениях. Москва:
Юридическая литература.
5
Цивільний кодекс України, 2003 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 40-44, 356.
6
Борисова, В.І., Спасибо-Фатєєва, І.В., Яроцький, В.Л. (ред.) (2011). Цивільне право України. Харків: Право, 1.
7
Цивільний кодекс України, 2003 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 40-44, 356.
8
Иоффе, О. С. (2004). Избранные труды. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, ІІ.
9
Цивільний кодекс України, 2003 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 40-44, 356.
10
Дзера, О.В., Кузнєцова, Н.С., Майданик, Р.А. (ред ) (2010). Цивільне право України. Загальна частина. Київ:
Юрінком Інтер.
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договору1. Таким чином, завдяки компетенції не будь-який орган може укладати договори від імені
держави, а лише той, який має для цього необхідний обсяг право- та дієздатності. При укладенні
договорів від імені держави орган державної влади створює, змінює, припиняє для неї цивільні
права та обов’язки (ч. 1 ст. 239 ЦК України). Наприклад, відповідно до Закону України «Про
господарську діяльність у Збройних Силах України» (ст. 7) від імені держави договори оренди
рухомого військового майна укладає Міноборони, а договори оренди нерухомого військового майна
Міноборони укладає за погодженням з Фондом державного майна (ст. 7 Закону)2.
Слід також зазначити, що державний орган може діяти і від свого імені, задовольняючи власний
інтерес. Прикладом може слугувати ст. 2 Закону України «Про правовий режим майна, що забезпечує
діяльність Верховної Ради України», відповідно до якої «Розпорядження (відчуження) і передача
державного майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України та знаходиться на її балансі або
у віданні, провадяться лише за рішенням Верховної Ради України»3.
Необхідно також вказати на ст. 173 ЦК України, відповідно до якої у випадках і в порядку,
встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, від імені держави, Автономної
Республіки Крим, територіальних громад за спеціальними дорученнями можуть виступати фізичні та
юридичні особи, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи
місцевого самоврядування4. Особливістю такого спеціального доручення є те, що воно може
покладатися не тільки на орган державної влади, а й на фізичних та юридичних осіб5. Такі спеціальні
доручення мають спеціально визначений характер для вчинення конкретних дій встановленими
суб’єктами.
Опосередкована участь держави Україна у цивільних правовідносинах передбачена ч. 2, 3
ст. 167 ЦК України, за якими держава діє у цивільних відносинах через створення юридичних осіб
публічного права (державні підприємства, навчальні заклади) та створення юридичних осіб
приватного права (підприємницькі товариства). Однак, вказані юридичні особи діють не від імені
держави Україна, а від свого імені, для задоволення власних потреб, саме тому таке явище є
опосередкованою участю держави у цивільних правовідносинах.
Слід погодитись з думкою М.І. Брагінського, який вказує, що держава в особі державних
органів, що діють від її імені, бере участь у різноманітних цивільних договорах, а також
в зобов’язальних відносинах, які хоча і виникають не з договору, а з інших зазначених у законі
підстав, але за змістом збігаються з певним договірним типом6. Держава бере участь у договорах
купівлі-продажу, оренди, поставки або підряду для державних потреб; договорах займу та кредиту;
для більш ефективного використання державного майна публічно-правове утворення може
звертатися до професіональних комерційних організацій, заключаючи з ними агентські договори,
договори доручення, комісії7. Однак держава не може виступати в договорах у якості споживача
(покупця у роздрібній торгівлі, наймача у договорі прокату, замовника у побутовому підряді тощо);
суб’єкта підприємницької діяльності (договір управління майном, комерційної концесії);
спеціального суб’єкта (страховика, банку, фінансового агенту тощо)8.
Отже, вступаючи у договірні правовідносини, держава стає таким самим зобов’язаним
суб’єктом, як і будь-який інший учасник цивільних правовідносин; держава в тому ж обсязі відповідає
за своїми зобов’язаннями перед своїм контрагентом, як усі інші суб’єкти цивільного права тощо9.
Говорячи про цивільну деліктоздатність держави Україна, слід вказати, що деліктоздатністю є
здатність особи нести самостійну майнову відповідальність за порушення чужих суб’єктивних
Борисова, В.І., Спасибо-Фатєєва, І.В., Яроцький, В.Л. (ред.) (2011). Цивільне право України. Харків: Право, 1.
Закон України Про господарську діяльність у Збройних Силах України, 1999 (Верховна Рада України).
Відомості Верховної Ради України, 48, 408.
3
Закон України Про правовий режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України, 1996
(Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 19, 140.
4
Цивільний кодекс України, 2003 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 40-44, 356.
5
Дзера, О.В., Кузнєцова, Н.С., Майданик, Р.А. (ред ) (2010). Цивільне право України. Загальна частина. Київ:
Юрінком Інтер.
6
Брагинский, М. И. (1981). Участие Советского государства в гражданских правоотношениях. Москва:
Юридическая литература.
7
Суханов, Е. А. (ред) (2006). Гражданское право. Общая часть. Москва: Волтерс Клувер, 1.
8
Сергеев, А.П., Толстой, Ю.К. (ред) (1997). Гражданское право. Москва: Проспект.
9
Илларионова, Т. И., Кириллова, М. Я., Красавчиков, О. А. (1985). Совесткое гражданское право. Москва:
Высшая школа, 1.
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цивільних прав1. С.С. Алексєєв свого часу вказував, що питання про можливість громадянина чи
організації бути суб’єктом цивільно-правової відповідальності є невід’ємною складовою цивільної
правосуб’єктності2.
Відповідно до ст. 3 Конституції України держава відповідає перед людиною за свою діяльність.
Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування
матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними
своїх повноважень (ст. 56 Конституції України)3. Цивільний кодекс України закріплює більш конкретне
положення, відповідно до якого держава відповідає за своїми зобов’язаннями своїм майном, крім
майна, на яке відповідно до закону не може бути звернено стягнення (ст. 174 ЦК України)4.
Держава Україна може нести відповідальність за порушення як договірних, так і недоговірних
(деліктних) зобов’язань. Так, за порушення цивільних прав або невиконання зобов’язань до публічноправових утворень в судовому порядку можуть бути застосовані звичайні заходи майнової
відповідальності, оскільки у цивільних правовідносинах публічно-правові утворення позбавлені
судового імунітету (можливості залучення до суду тільки за їх згодою)5.
Держава Україна несе відповідальність за порушення зобов’язань на засадах вини за ст. 614
ЦК України, а також незалежно від вини у разі завдання шкоди згідно з главою 82 ЦК України.
Очевидно, що для держави як публічно-правового утворення психічний стан не може бути складовою
цивільного правопорушення. Це пояснюється тим, що для публічно-правових утворень характерне
поведінкове розуміння вини, яке можна визначити як недостатнє вжиття таким суб’єктом заходів для
недопущення порушення зобов’язання.
Договірна відповідальність для держави Україна наступає за умови невиконання або
неналежного виконання умов зобов’язання (ст. 610 ЦК України). Це означає, що до держави Україна
можуть бути застосовані такі наслідки порушення зобов’язання як сплата неустойки, відшкодування
збитків та моральної шкоди тощо (ч. 1 ст. 611 ЦК України). Отже, до держави можуть бути
застосовані будь-які способи захисту порушених цивільних прав6. Так, наприклад, за ч. 1 ст. 5 Закону
України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» у разі якщо центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних
коштів, протягом трьох місяців не перерахував кошти за рішенням суду про стягнення коштів, крім
випадку, зазначеного в частині четвертій статті 4 цього Закону, стягувачу виплачується компенсація
в розмірі трьох відсотків річних від несплаченої суми за рахунок коштів, передбачених за бюджетною
програмою для забезпечення виконання рішень суду7.
Держава Україна несе відповідальність за рахунок бюджетних коштів («казни»), а саме
за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.
Слід також додати, що звернення стягнення на майно держави може розповсюджуватись не на все
майно казни – зокрема, на об’єкти, вилучені з цивільного обігу8.
В судовому процесі, зокрема у цивільному, держава Україна бере участь у справі як сторона
через відповідний її орган, наділений повноваженнями у спірних правовідносинах (ч. 2 ст. 48, ч. 4
ст. 58 ЦПК України). Так, Велика Палата Верховного Суду вказує, що під час розгляду справи у суді
фактичною стороною у спорі є держава, навіть якщо позивач визначив стороною у справі певний
орган (постанова Великої Палати Верховного Суду від 26.06.2019 у справі № 587/430/16-ц,
провадження № 14-104 цс 19)9.
Дзера, О.В., Кузнєцова, Н.С., Майданик, Р.А. (ред ) (2010). Цивільне право України. Загальна частина. Київ:
Юрінком Інтер.
2
Алексеев, С. С. (1958). О составе гражданского правонарушения. В: Собрание сочинений в десяти томах.
Гражданское право. Сочинения 1958-1970 годов. Москва: Статут, 1.
3
Конституція України, 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 30, 141.
4
Цивільний кодекс України, 2003 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 40-44, 356.
5
Сухано,. Е. А. (ред.) (2006). Гражданское право. В 4 томах. Общая часть: учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению «Юриспруденция». Москва: Волтерс Клувер, 1, 374-375.
6
Брагинский, М. И., Витрянский, В. В. (2002). Договорное право. Книга первая: Общие положения: Издание
дополнительное, стереотипное (5-й завод). Москва: Статут.
7
Закон Про гарантії держави щодо виконання судових рішень, 2012 (Верховна Рада України). Відомості
Верховної Ради України, 17, 158.
8
Сергеева, А. П. (ред.) (2013). Гражданское право: учебник в 3 томах.. Москва: РГ-Пресс, 1, 368.
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Постанова у справі № 587/430/16-ц, провадження № 14-104 цс 19, 2019 (Велика Палата Верховного Суду
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Висновки. Цивільна правосуб’єктність дає державі Україна можливість бути учасником
цивільних, зокрема договірних, правовідносин. Її характерними складовими слід вважати цивільну
правоздатність, дієздатність та деліктоздатність. Так, особливістю цивільної правосуб’єктності
держави Україна є те, що вона діє на рівних засадах з іншими учасниками цивільних правовідносин,
залишаючи свої публічно-владні повноваження поза їх межами. Також держава Україна самостійно
визначає зміст та межі своєї цивільної правосуб’єктності. Жодному іншому учаснику цивільних
правовідносин не притаманний суверенітет як умова вступу у такі відносини. Держава Україна
може безперешкодно мати та набувати для себе цивільні права та обов’язки, виражати власну
волю тощо.
Цивільна правоздатність держави Україна має спеціальний характер, оскільки держава може
мати лише ті права, які чітко встановлені у законах (на відміну, наприклад, від фізичної особи).
Цивільна дієздатність держави Україна знаходить свій вияв через дії органів державної влади у межах
визначеної компетенції. Діючи від імені держави Україна, органи державної влади набувають для неї
відповідних прав та обов’язків, а тому фактичною стороною укладеного органом договору є держава
Україна. У зв’язку з цим держава Україна наділена цивільною деліктоздатністю, особливістю якої є
те, що держава відповідає за своїми зобов’язаннями своїм майном (бюджетні кошти, майно державної
власності); може нести цивільну відповідальність як за порушення договірних, так і недоговірних
зобов’язань; до держави Україна можуть бути застосовані заходи цивільно-правової відповідальності;
у судовому процесі держава Україна бере участь як безпосередня сторона.
Отже, держава Україна є рівним учасником цивільних договірних правовідносин, який
наділений спеціальною, нетиповою для інших, цивільною правосуб’єктністю.
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ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ
ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ З ВРАХУВАННЯМ
ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ
З ПРАВ ЛЮДИНИ
The task of every democratic state is to provide persons seeking justice with maximum
guarantees for the organization and administration of justice. So the need arouses to study
the right to a fair trial in the context of studying the recognition and enforcement of decisions
of foreign courts. The right to a fair trial is a fundamental human right in the democracy and at
the same time it is an element of the rule of law, which is one of the fundamental principles in
a democratic society. The article has provided a detailed theoretical analysis of the procedure
for recognition and enforcement of decisions of foreign courts in Ukraine, taking into account
the practice of the European Court of Human Rights. According to the results of the research, it
has been concluded that there is the need to apply the pratcice of the European Court of Human
Rights to the procedure of recognition and enforcement of decisions of foreign courts
in Ukraine, thus to further improve the legislative mechanism for recognition and enforcement
of such decisions.
Keywords: European Court of Human Rights, court decision, recognition of a foreign court
decision, execution of a foreign court decision, right to a fair trial.
Завдання кожної демократичної держави полягає в забезпеченні особам, які звертаються
за судовим захистом, максимальних гарантій щодо організації і здійснення правосуддя, що зумовлює
необхідність дослідження питання права на справедливий суд в контексті вивчення питання визнання
та виконання рішень іноземних судів.
В науковій літературі відсутній єдиний підхід до розуміння сутності та значення права
на справедливий судовий розгляд. Найбільш прийнятним вбачається таке розуміння сутності права
на справедливий судовий розгляд: по-перше, як суб’єктивне право в контексті концепції прав
людини; по-друге, як система мінімальних вимог, дотримання яких має забезпечити держава при
зверненні особи до суду, тобто як позитивне зобов’язання держави у сфері відправлення правосуддя
в цивільних справах1.
Отже, право на справедливий судовий розгляд належить до позитивних прав людини,
які визначаються як права, що закріплюють позитивний аспект свободи, і їх реалізація неможлива
без відповідної забезпечувальної діяльності з боку державних інституцій 2. Разом з цим пов’язане
Ткачук, О. С. (2016). Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві. Харків: Право, 128.
Христова, Г. О. (2013). Доктрина позитивних зобов’язань держави щодо прав людини:основні етапи
формування. Державне будівництво та місцеве самоврядування, 26, 22.
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друге розуміння права на справедливий судовий розгляд як позитивного зобов’язання
держави забезпечити мінімальні гарантії процедурної справедливості при розгляді судових справ
у національних судах.
Таким чином, право на справедливий судовий розгляд є основоположним правом людини
в демократичній державі та одночасно елементом принципу верховенства права, який є одним
із основоположних принципів у демократичному суспільстві. Іншими словами слід зазначити, що
право на справедливий судовий розгляд є процесуальним правом людини, функція якого може бути
зведена до двох основних положень: зазначене право є правом для захисту інших прав, а також воно
має власну самодостатню цінність як складова принципу верховенства права.
Наведене є особливо важливим у контексті європейського вибору України, визнання та взяття
на себе зобов’язань гарантувати європейські цінності, провідне місце серед яких належить праву
на справедливий судовий розгляд, проголошеного в чималій кількості міжнародних актів, основним
з яких є Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (далі – ЄКПЛ)1.
Слід нагадати, що Україна стала членом Ради Європи 9 листопада 1995 року, а Конвенція про
захист прав і основних свобод 1950 року була ратифікована Верховною Радою України Законом
України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР.
Право на справедливий судовий розгляд закріплено у Європейській конвенції про захист прав
людини, а саме у п.1 ст.6 закріплено право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить
спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру.
Як вірно з цього приводу вважає В.В. Лутковська, що одним із наріжних каменів Конвенції є
стаття 6, яка гарантує право особи на справедливий судовий розгляд.
Крім цього, унікальність Конвенції полягає в тому, що нею ж створений і механізм контролю,
який одночасно є органом, який має право тлумачити Конвенцію, – Європейський суд з прав людини.
Завдяки цьому, а також завдяки розширеному тлумаченню положень Конвенції Судом Конвенція має
назву «живого організму», який з часом не втрачає актуальності2.
Європейський суд з прав людини – це міжнародний судовий орган, юрисдикція якого
поширюється на всі держави-члени Ради Європи, що ратифікували Конвенцію про захист прав
людини і основоположних свобод, та включає всі питання, які стосуються тлумачення і застосування
цієї Конвенції у міждержавних справах і справах за заявами окремих осіб3.
Призначення Європейського суду полягає у «вирівнюванні» стандартів і гарантій захисту прав
людини в усіх державах-учасницях Конвенції і формуванні єдиного європейського правового
простору в сфері захисту прав людини і основоположних свобод4.
У правомірності обраної позиції можна пересвідчитися, проаналізувавши рішення
Європейського суду з прав людини, який є єдиним органом, уповноваженим тлумачити положення
Конвенції, діяльність якого й сприяє розробці стандарту «процесуальної справедливості»5.
Так, Україна ратифікувавши Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод
1950 року і визнала над собою юрисдикцію Європейського суду з прав людини та обов’язковість
прийнятих ним рішень.
У рішеннях Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) щодо тлумачення п.1 ст.6 ЄКПЛ
одним із елементом верховенства права визнаються така складова права на справедливий судовий
розгляд як обов’язковість виконання судових рішень.
Таким чином, право на справедливий суд є невід’ємним процесуальним правом кожного, чиї
права порушені, не визнані чи оспорюються, та гарантується разом з правом доступу до правосуддя
та забезпеченням його ефективності, в тому числі особам, що звертаються до суду із заявою про
визнання та виконання рішень іноземних судів.
Ткачук, О. С. (2016). Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві. Харків: Право, 6
Лутковська, В. В. (2006). Застосування вимог Конвенції «Про захист прав і основних свобод людини
до процесу виконання рішень національних судів». Вісник центру суддівських студій.
<http://www.judges.org.ua/article/Vesnik7_8.pdf>. (2020, листопад, 11).
3
Ільков, В. В. (2017). Практика Європейського суду з прав людини як джерело права у адміністративному
судочинстві: загальні засади. Наше право, 2, 86.
4
Анцупова, Т. (2013). Забезпечення послідовності прецедентного права Європейського суду з прав людини:
роль Великої палати. Право України, 10, 163.
5
Ткачук, О. С. (2016). Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві. Харків: Право, 34.
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Оскільки виконання рішень національних судових органів, що набули законної сили вважається
елементом права на справедливий судовий розгляд, то, на нашу думку, можливим є поширення
положень ЄКПЛ та практики ЄСПЛ на процедуру визнання та виконання рішень іноземних судів
в Україні.
У ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду
з прав людини» від 23.03.2006 року йдеться, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та
практику Суду як джерело права1. Однак ні конкретних роз’яснень вищих судових інстанцій, ні чіткої
доктринальної позиції щодо можливості застосування положень, що містяться у рішеннях ЄСПЛ при
вирішенні національними судами питання про визнання та виконання рішень іноземних судів,
на сьогодні немає.
ЄСПЛ неодноразово висловлювався щодо застосування п.1 ст. 6 ЄКПЛ до інституту визнання
та виконання рішень іноземних суддів у цивільних справах.
Зокрема, у рішенні в справі «Hornsby v. Greece» ЄСПЛ вказав, що визнання та виконання
рішення, винесеного будь-яким судом, повинно розглядатися як невід’ємна частина судового
розгляду у контексті п. 1 ст. 6 ЄКПЛ2.
У рішенні в справі «McDonald v. France» ЄСПЛ вперше було зазначено, що п. 1 ст. 6 ЄКПЛ має
застосовуватися як до рішень національних судів, так і до визнання та виконання рішень іноземних
судів3. З прийняття даного рішення ЄСПЛ у своїй практиці виходячи із тлумачення п. 1 ст. 6 ЄКПЛ
почав і визнавати право особи на визнання та виконання рішень іноземних судів поряд із вимогою
виконання рішень національних судів, як процесуальною складовою права на справедливий судовий
розгляд у контексті п. 1 ст. 6 ЄКПЛ.
Крім цього, у справі «McDonald v. France» ЄСПЛ покладався на судове рішення, винесене
раніше, а саме у справі «Hornsby v. Greece», що для провадження в тій самій державі, ефективне
виконання ухваленого рішення є невід’ємною частиною «судового розгляду» з метою гарантування
справедливого судового розгляду відповідно до статті 6 ЄКПЛ.
У подальшій практиці ЄСПЛ відстежується позиція, що відмова у виконанні рішення
іноземного суду, яке було визнане національним судом, становить собою порушення права на доступ
до суду у контексті п. 1 ст. 6 ЄКПЛ (Рішення в справі «Vrbica v. Croatia»). За заявою боржника, було
прийнято рішення національним судом, яким було визнано примусове стягнення за визнаним
рішенням іноземного суду на користь заявника недопустимим, оскільки десяти річний строк для
здійснення примусового виконання закінчився. ЄСПЛ визнав таким, що обмежує доступ до суду та є
непропорційним меті обмеження, положення національного законодавства, відповідно до якого
визнання рішення іноземного суду та звернення до відповідних державних органів із заявою про його
примусове виконання не зупиняло перебіг загального строку, встановленого національним
законодавством для звернення рішення іноземного суду до примусового виконання. За цих обставин
відмова національного суду дозволити виконання визнаного іноземного рішення, яке винесене
на користь заявника, порушила принцип пропорційності і тим самим порушила саму суть його права
на доступ до суду. Відповідно, було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції4.
У рішенні в справі «Jovanoski v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia» ЄСПЛ констатував
порушення права заявника на доступ до суду, через те, що державою не вдалося вжити адекватних та
ефективних заходів з метою забезпечення виконання рішення суду, а тому мало місце порушення
права особи на доступ до суду через невиконання рішення суду5.
Слід зауважити те, що ЄСПЛ також пов’язує зобов’язання держави щодо визнання та виконання
рішень іноземних судів із позитивним зобов’язанням держави, які випливають з міжнародних
договорів щодо визнання та виконання рішень іноземних судів. Зокрема у рішенні в справі
Закон про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини, 2006, Ст. 260
(Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 30.
2
Europenian Court of Human Right (1997). «Hornsby v. Greece», 19 March 1997, par. 40, Reports of Judgements
and Decisions 1997-II <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58020>. (2020, листопад, 11).
3
Europenian Court of Human Right (2004). «McDonald c. France», app. no. 18648/04, 29 April 2004.
<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87756>. (2020, листопад, 11).
4
Europenian Court of Human Right (2010). «Vrbica v. Croatia», app. no. 32540/02, 01 April 2010.
<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98057>. (2020, листопад, 11).
5
Europenian Court of Human Right (2010). «Jovanoski v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia”,
app. no. 31731/03, 07 January 2010. <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96603>. (2020, листопад, 11).
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«Romanczyk v. France» ЄСПЛ звернув увагу на необхідність дотримання зобов’язань щодо визнання
та виконання рішень іноземних судів, що випливають із міжнародних договорів та Нью-Йоркської
конвенції про визнання і приведення до виконання іноземних арбітражних рішень від 20.06.1956 р.,
чим було у даному рішенні ЄСПЛ констатовано порушення п. 1 ст. 6 ЄКПЛ1.
Крім цього, у рішенні в справі «Matrakas and Others v. Poland and Greece» ЄСПЛ зазначає, що
відповідно до Нью-Йоркської конвенції про визнання і приведення до виконання іноземних
арбітражних рішень від 20.06.1956 р. обов’язок діяти лежить не лише на заявникові, однак і
на державі, на яку покладено зобов’язання у сприянні заявникові у провадженні. Відмова діяти
з необхідною ретельністю з боку державних органів, відповідальних за виконання рішень, може
свідчити про порушення п. 1 ст. 6 ЄКПЛ2.
ЄСПЛ також вказує на необхідності дотримуватися вимог розумності строків судового
розгляду у контексті справ про визнання та виконання рішень іноземних судів (Рішення в справі
«K. v. Italy»), де зазначено, що п. 1 ст. 6 ЄКПЛ є застосовним і до гарантії розумного строку судового
розгляду до проваджень щодо визнання та виконання рішень іноземних судів. ЄСПЛ було визнано
у даній справі порушення вимоги розумності строків судового розгляду, адже провадження щодо
звернення рішення іноземного суду до виконання тривало понад вісім років3.
Слід також звернути увагу на рішенні в справі «Saccoccia v. Austria», де ЄСПЛ зазначає, що
хоча гарантії п. 1 ст. 6 ЄКПЛ мають поширюватися і на провадження у справах про виконання рішень
іноземних судів, проте застосування цієї статті до даного виду проваджень є специфічним. ЄСПЛ
зазначає, що публічність розгляду справи становить важливу гарантію права на справедливий
судовий розгляд у контексті п. 1 ст. 6 ЄКПЛ.4
Окрему увагу слід звернути на те, що ЄСПЛ поширює гарантії п. 1 ст. 6 ЄКПЛ і на провадження
у міжнародному комерційному арбітражі, оскільки такі рішення прирівнюються до рішень
національних суддів, що підлягають виконанню, про що зазначено у рішенні в справі «Regent
Company v. Ukraine»5.
Особливу увагу слід приділити рішенню в справі «Pellegrini v. Italy». Зокрема на те, що
виконанню підлягало рішення суду держави, яка не ратифікувала ЄКПЛ (мова йде про Ватикан).
Однак завдання ЄСПЛ не полягало у перевірці того, чи судова процедура церковними судами
Ватикану відповідала ст. 6 ЄКПЛ. Натомість ЄСПЛ мав перевірити, чи італійські суди, перш ніж
приймати рішення про виконання рішення про розірвання шлюбу, належним чином переконалися,
що відповідне провадження виконало гарантії ст. 6 ЄКПЛ. ЄСПЛ пояснює тим, що перевірка такого
роду справи є необхідною, коли рішення, стосовно якого вимагається примусове виконання,
надходить від судів країни, яка не застосовує Конвенцію, і особливо необхідна, коли наслідки
ухвалення такого рішення мають важливе значення для сторін. ЄСПЛ по обставинах даної справи
зазначив, що італійські суди не надали особливого значення факту, що заявниця не мала
можливості перевірити докази, надані її колишнім чоловіком, а саме покази свідків. Суд повторно
наголосив, що право на змагальний процес, який є одним із елементів справедливого слухання
у значенні пункту 1 статті 6 ЄКПЛ, означає, що кожна сторона судового розгляду, чи то
в кримінальній, чи то в цивільній справі, повинна мати можливість мати такі знання щоб висловити
свої погляди на подані докази чи зауваження, які подані з метою впливу на рішення суду. Крім
цього, на думку ЄСПЛ заявнику слід при розгляді справи було надати можливість скористатись
допомогою адвоката, якщо вона висловить про таке бажання. Внаслідок чого ЄСПЛ вважав, що
заявника було викликано до церковного суду, не знаючи, про що йдеться у справі. За цих обставин
ЄСПЛ вважав, що італійські суди порушили свій обов’язок перед тим, як приймати рішення
про виконання рішення церковного суду Ватикану, мали перевірити чи заявнику забезпечено право
Europenian Court of Human Right (2010). «Romanczyk c. France», app. no. 7618/05, 18 November 2010.
<http://hudoc.echr.coe. int/eng?i=001-101763>. (2020, листопад, 11).
2
Europenian Court of Human Right (2013). «Matrakas and Others v. Poland and Greece», app. no. 47268/06, 07
November 2013. <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127812>. (2020, листопад, 11).
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Europenian Court of Human Right (2010). «K. v. Italy», app. no. 38805/97, 20 July 2004.
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на реалізацію справедливого суду у провадженні за канонічним законодавством. На основі цих
фактів у даній справі було констатовано порушення п. 1 ст. 6 ЄКПЛ1.
Проаналізувавши рішення ЄСПЛ щодо застосування ст. 8 ЄКПЛ, ст. 14 ЄКПЛ та ч. 1 ст. 1
Першого протоколу до ЄКПЛ на інститут визнання та виконання рішень іноземних суддів
у цивільних справах, то такі не мають поширеного характеру, однак можна взяти до уваги наступні
рішення.
Зокрема, у справі «Wagner and J. M. W. L. v. Luxemburg» ЄСПЛ констатував порушення п. 1 ст.
6 ЄКПЛ, ст. 8 ЄКПЛ та ст. 14 ЄКПЛ, взятої у поєднанні з ст. 8 ЄКПЛ національними судами під час
відмови у визнанні та виконанні рішення іноземного суду. Зокрема ЄСПЛ зазначив, що суди
Люксембурга не забезпечили заявникам ефективного розгляду їх справи, а відтак не спромоглися
гарантувати право на справедливий судовий розгляд, передбачене ч. 1 ст. 6 Конвенції, а тому суд
постановив, що мало місце порушення цієї статті. ЄСПЛ відзначив, що в даній справі інтереси дитини
повинні мати пріоритет у справах такого роду, не можна було об’єктивно виправдати нехтування
юридичного зв’язку, що виник між заявниками на законних підставах у Перу і цей зв’язок відповідав
поняттю сімейного життя у сенсі ст. 8 ЄКПЛ, а тому суд постановив, що мало місце порушення цієї
статті. ЄСПЛ також не знайшов виправдання для такої дискримінації, особливо з огляду на те, що
за якийсь час до подій у справі у Люксембурзі безперешкодно визнавались рішення щодо
усиновлення, ухвалені в Перу, навіть якщо усиновителями були неодружені особи. Отже, така особа
змушена була зазнавати гіршого ставлення, тому що рішення щодо її усиновлення не було визнано
у Люксембурзі. Відтак ЄСПЛ постановив, що мало місце порушення ст. 14 Конвенції, взятої
у поєднанні із ст. 8 ЄКПЛ2.
Слід також звернути увагу на рішенні в справі «Х v. Latvia», де ЄСПЛ вважав, що у даній
справі відмова взяти до уваги твердження заявника, яке базувалося на висновках, наданих
спеціалістом, які могли б розкрити можливого існування серйозного ризику для повернення дитини
за змістом статті 13 (b) Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення
дітей від 25 жовтня 1980 року, що суперечить вимогам статті ст. 8 ЄКПЛ, а тому у даній справі
заявниця зазнала непропорційного втручання в її право на повагу до свого сімейного життя,
оскільки процес прийняття рішень в рамках національного законодавства не дотримався
процесуальних вимог, притаманних ст. 8 ЄКПЛ, оскільки місцевий суд не здійснив ефективного
розгляду тверджень заявниці за статтею 13 (b) Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти
міжнародного викрадення дітей від 25 жовтня 1980 року. Виходячи із зазначеного, мало місце
порушення ст. 8 ЄКПЛ 3. У даному рішенні ЄСПЛ було взято перш за все інтереси дитини, оскільки
процесуальна справедливість, закріплена пунктом 2 статті 8 Закону Конвенція передбачає, що
національні суди повинні належним чином поважати спірні вимоги, подані сторонами у світлі статті
13 (b) Гаазька конвенція.
Також було взято ще інтереси дитини у справі «Šneersone and Kampanella v. Italy», де ЄСПЛ
повторно вказав на порушення статті 8 ЄКПЛ через рішення італійських судів про повернення дитини
до Італії. ЄСПЛ зазначив, що він має компетенцію встановити, чи італійські суди, застосовуючи та
тлумачачи положення цієї Конвенції та Регламенту, забезпечили гарантії, викладені у статті 8
Конвенції, особливо враховуючи найкращі інтереси дитини. Крім цього, має мати на увазі, що Гаазька
конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей від 25 жовтня 1980 року є по
суті інструментом процесуального характеру, а не договором про права людини, що захищає осіб
на об’єктивній основі пославшись на рішення «Neulinger and Shuruk v. Switzerland»4.
У рішенні в справі «Mennesson v. France» ЄСПЛ вважав, що держава у даній справі, створюючи
перешкоду як для визнання, так і для встановлення у національному праві зв’язку спорідненості
з біологічним батьком, вийшла за межі, дозволені для можливості розсуду та надав перевагу
інтересам дітям під час звуження таких прав. З цих причин ЄСПЛ було зроблено висновок, що право
Europenian Court of Human Right (2001). «Pellegrini v. Italy», 20 July 2001, Reports of Judgments and Decisions
2001-VIII. <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59604>. (2020, листопад, 11).
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дітей на повагу до приватного життя було порушено відповідно до ст. 8 ЄКПЛ, а право на повагу
до сімейного життя таких батьків не було порушено1.
Приділяючи увагу дотриманню прав дітей, ЄСПЛ у рішенні в справі «Pini and Others
v. Romania» прийшов до висновку про порушення п. 1 ст. 6 ЄКПЛ щодо невиконання рішення суду,
однак порушення ст. 8 ЄКПЛ права на повагу до приватного та сімейного життя заявників не визнав
та зазначив, що заявники не користуються абсолютним захистом даного права, оскільки інтереси
дітей мали протилежні інтереси та інтереси дітей мають більше значення у даній справі, а тому
в даному випадку принцип пропорційності було дотримано2.
У рішенні в справі «Negrepontis-Giannissis v. Greece» ЄСПЛ не викликало сумнівів, що
приватне та сімейне життя заявника було порушене відмовою грецького суду визнати його
усиновленням, що, на і думку ЄСПЛ стало безперечним втручанням у право захищене ст. 8 ЄКПЛ.
ЄСПЛ вважає, що підстави вказані судом для відмови у визнанні усиновлення заявника,
не відповідали необхідній соціальній потребі. ЄСПЛ вказав, що мета відмови у визнанні рішення,
на яку посилався уряд держави не може вважатися законною. Тлумачення концепції щодо
публічного порядку не повинно здійснюватися довільно та непропорційно. ЄСПЛ взявши до уваги
покликання суду щодо прийняття на відмову від виконання іноземного рішення та виходячи щодо
цього з позиції статті 8 ЄКПЛ, вважав, що принцип пропорційності у даній справі не був
дотриманий і щодо п. 1 ст. 6 ЄКПЛ. Також ЄСПЛ вказав, що відмова національних судів визнати
обґрунтоване рішення іноземного суду про усиновлення, а також і статус заявника як спадкоємця,
що позбавило особу права на спадщину після смерті усиновителя, внаслідок чого відбулось
втручання у право заявника на мирне користування майном у контексті п.1 ст.1 Першого протоколу
до ЄКПЛ3. Отже у даному рішенні суд Греції не визнавши американського рішення про
усиновлення, порушив права заявника відповідно до вражаючої кількості положень Конвенції:
право на сімейне життя (ст. 8), а також право на недискримінацію при здійсненні права, передбачені
Конвенцією (ст. 14), право власності (ст. 1 першого Протокол до Конвенції) і навіть процесуальне
право на ефективність судових рішень, що є наслідком гарантії справедливого судового розгляду
статті 6 ЄКПЛ.
Наприклад у рішенні в справі «Vrbica v. Croatia» про яке вищезазначалось, ЄСПЛ повторив, що
неможливість отримати остаточне рішення на користь заявника є втручанням у право на мирне
володіння майном, яке передбачене ч. 1 ст. 1 Першого протоколу до ЄКПЛ. За цих обставин ЄСПЛ
вказав, що у цій справі і відбулося втручання у право заявника на мирне користування його «майном».
Зокрема ЄСПЛ дійшов висновку, що відбулось таке з прийняття рішення національним судом, яким
було визнано примусове стягнення за визнаним рішенням іноземного суду як недопустимим для
заявника, яке було несумісним із принципом законності, а тому суперечить ч. 1 ст. 1 Першого
протоколу до ЄКПЛ4.
Окрім цього, визнання та виконання рішень іноземних судів може розглядатись ЄСПЛ не лише
із застосовуванням п.1 ст. 6 ЄКПЛ, а із ст. 13 ЄКПЛ, яка передбачає право на ефективний засіб
юридичного захисту, у випадках порушення права на виконання рішення іноземного суду у розумний
строк. Однак судової практики ЄСПЛ щодо застосування положень ст. 13 ЄКПЛ до процедури
визнання та виконання рішень іноземних судів є непоширеною, так як більшість розглянутих справ
ЄСПЛ стосувалось проблемі порушення розумного строку судового розгляду та виконання рішень
національних судів. Можна навести з цього як приклад рішення у справі «Kudla v. Poland», де ЄСПЛ
зробив висновок про порушення статті 13 ЄКПЛ – в тому сенсі, що заявник не мав національних
засобів правового захисту, щоб забезпечити дотримання права на «розгляд упродовж розумного
строку», яке гарантує пункт 1 статті 6 ЄКПЛ5.
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Разом з тим, право на доступ до суду в аспекті положення п. 1 ст. 6 ЄКПЛ не є абсолютним і
може бути обмеженим також у випадках відмови у визнанні та виконанні рішень іноземних суддів.
На думку ЄСПЛ обмеження суперечитиме п. 1 ст. 6 ЄКПЛ, якщо воно не застосовуватиметься
з легітимною стороною і якщо не передбачатиме обґрунтованої пропорційності між застосованими
засобами та поставленою метою.
Натомість слід наголосити і на випадки правомірної відмови у визнанні та виконанні рішень
іноземних судів у розумінні ЄСПЛ. Зокрема у рішенні в справі «McDonald v. France»1. ЄСПЛ визнав
правомірну відмову у визнанні рішення суду про розірвання шлюбу, постановленого у Флориді. Така
відмова ЄСПЛ була вмотивованою із посиланням на шахрайство заявника, яке полягало в тому, що
заявник навмисно здійснив обхід юрисдикції французьких суддів, так як після отримання відмови
у задоволенні позову про розірвання шлюбу у суді Франції, заявник замість оскарження даного
рішення, звернувся із аналогічним позовом до американського суду.
У рішенні в справі «Hussin v. Belgium» ЄСПЛ також визнав правомірною відмову у визнанні та
виконанні рішення суду про стягнення аліментів, яке полягало в тому, що заявниця звернулась до суду,
який не мав юрисдикції на розгляд її справи, та як заявником не було дотримано процесуальних правил
подачі даної заяви. ЄСПЛ вказав на те, що держава не може нести відповідальність за відмову виконати
рішення німецького суду, оскільки заява про визнання та виконання рішення іноземного суду була
подана без дотримання національних правил юрисдикції2.
З урахуванням принципу пріоритету застосування норм міжнародного права положення ЄКПЛ
та практики ЄСПЛ мають бути орієнтирами для національних органів у сфері забезпечення прав
людини.
Cучасні глобалізаційні процеси, впливаючи на всі сфери суспільного життя, не можуть оминути
і сферу реалізації судової влади. Тому при проведенні судової реформи та гармонізації
процесуального законодавства обов’язково мають враховуватися як прецедентна практика
Європейського суду з прав людини3.
За сучасних умов і потребує переосмислення значення принципу верховенства права, оскільки
слід його оцінювати як певний стандарт судового правотлумачення та правозастосування, що має
застосовуватися судами і при розгляді та вирішенні клопотань про визнання та виконання рішень
іноземних судів з метою забезпечення права кожного на справедливий судовий розгляд та
підвищення ефективності законодавства. Такі складові зазначеного стандарту мають прямо бути взяті
із положень ЄКПЛ та практики ЄСПЛ.
Тому з метою реалізації принципу «верховенства права» на сьогодніший день є актуальність
застосування положень ЄКПЛ та практики ЄСПЛ як джерела права при розгляді судових справ.
У зв’язку з вищевикладеним і тим, що Україна є державою-членом Ради Європи, практика
ЄСПЛ є однією з основ правозастосування, тому рішення цього Суду слід застосовувати як джерело
права під час розгляду клопотань про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні.
Слід також зазначити, що з метою реалізації принципу «верховенства права» відбулось
закріплення також на рівні процесуального кодексу застосування положень ЄКПЛ та практики ЄСПЛ
як джерела права.
Зокрема, законодавцем з цього приводу були внесенні позитивні зміни до Цивільного
процесуального Кодексу України щодо застосування положень ЄКПЛ та практики ЄСПЛ як джерела
права, а саме у статтю 10, яка передбачає, що суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист
прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов’язковість яких
надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права4.
На думку С. Шевчука, обов’язковість європейського прецедентного права з прав людини для
України випливає з принципу ієрархії юрисдикцій – Європейському суду з прав людини належить
найвища юрисдикція у галузі судового захисту прав та свобод людини, що безпосередньо випливає
Europenian Court of Human Right (2007). «McDonald c. France», app. no. 18648/04, 29 April 2004.
<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87756>. (2020, листопад, 11).
2
Europenian Court of Human Right (2007). «Hussin v. Belgium», app. no. 70807/01, 04 May 2004.
<http://hudoc.echr.coe.int/ eng?i=001-44931>. (2020, листопад, 11).
3
Ткачук, О. С. (2016). Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві. Харків: Право, 8-9.
4
Закон про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів, 2017
(Верховна Рада України). Голос України, 28.11.2017, 221-222.
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з частини четвертої статті 55 Конституції України, незважаючи на те, що діяльність Європейського
суду є додатковою, тому що основний «тягар» щодо цього захисту мають узяти на себе національні
юрисдикційні органи1.
С. П. Головатий на міжнародній конференції «Вплив практики Європейського суду з прав
людини на національне конституційне судочинство» (14 жовтня 2005 р., м. Київ) наголосив, що
використання рішень ЄСПЛ – це обов’язок національних судів, зокрема України.
Дехто зауважує (наприклад, В. В. Зубар), що самі по собі рішення Суду є для вітчизняних
правозастосовчих органів джерелом права, однак практика вирішення окремих судових справ дає
можливість зробити певні висновки щодо вдосконалення національного законодавства. Такі рішення
є свого роду орієнтиром у питаннях відповідності рішень судів України нормам Конвенції 1950 року2.
Суди України при розгляді цивільних справ здійснюють посилання у судовому рішенні
на положення Конвенції та практику Європейського суду через статтю 17 Закону України «Про
виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» та статтю 10
Цивільного процесуального Кодексу України. Однак на власний розсуд суддя під час ухвалення
рішення суду вирішує питання про можливість застосування положень рішень ЄСПЛ.
Окрім цього, прийняті положення дають змогу суддям не тільки прямо посилатися
у відповідних судових рішеннях на практику ЄСПЛ, але й зобов’язують законодавчий орган України
реформувати чинне законодавство, приводячи його у відповідність до відповідної прецедентної
практики ЄСПЛ.
Тобто під час розгляду справи та тлумаченні положень чинного законодавства України
національний суд має використовувати положення ЄКПЛ та практику ЄСПЛ як джерело права.
Із
аналізу
судової
практики
у загальнодоступному
реєстрі
судових
рішень
(http://reyestr.court.gov.ua) вбачається, що суди України рідко застосовують судову практики
Європейського Суду з прав людини у свої рішеннях при розгляді клопотань про визнання та
виконання рішень іноземних судів.
Зокрема була застосовану у таких судових рішеннях, а саме: Харківський апеляційний суд
постановою від 14 березня 2019 р. у справі № 629/874/18 залишив ухвалу Лозівського міськрайонного
суду Харківської області від 19 грудня 2018 року без змін, якою було визнано та надано дозвіл
на примусове виконання в Україні рішення Окружного Суду Фрайзінґу (Федеративна Республіка
Німеччина) від 26 липня 2017 року (справа № 4 F 543/16) про передачу А. виключного права щодо
визначення місця перебування дитини Б. і передачу дитини її батьку, обґрунтовуючи своє рішення,
колегія суддів приймала до уваги вимоги ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та
застосування практики Європейського суду з прав людини», відповідно до якої суди застосовують
при розгляді справи Конвенцію та практику Суду як джерело права та висновки Європейського суду
з прав людини, зазначені в рішенні у справі «Руїс Торіха проти Іспанії» (Ruiz Torija v. Spain)
від 9 грудня 1994 року, серія А, № 303А, п. 29583.
Київський апеляційний суд постановою від 21 липня 2020 р. у справі № 755/14146/19 ухвалу
Дніпровського районного суду м. Києва від 21 січня 2020 року скасував. Постановив нову ухвалу, якою
у задоволенні клопотанням суду Першотравневого району міста Мінська Республіки Білорусь та А. про
визнання та надання дозволу на примусове виконання рішень суду Першотравневого району міста
Мінська Республіки Білорусь від 21 вересня 2018 року відмовлено, обґрунтовуючи своє рішення,
колегія суддів приймала до уваги вимоги ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування
практики Європейського суду з прав людини», відповідно до якої суди застосовують при розгляді
справи Конвенцію та практику Суду як джерело права та висновки Європейського суду з прав людини,
зазначені в рішенні у справі «Руїс Торіха проти Іспанії» (Ruiz Torija v. Spain) від 9 грудня 1994 року,
серія А, № 303А, п. 2958. Суд повторює, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає
принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів
з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча
пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити
Шевчук, С. (2007). Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні. Київ: Реферат, 173.
Українська Гельсінська спілка з прав людини (2009). Практика Європейського суду з прав людини
як джерело тлумачення Конвенції 1950 р. <http://helsinki.org.ua/articles/praktyka-evropejskoho-sudu-z-pravlyudyny-yak-dzherelo-tlumachennya-konventsiji-1950-r/>. (2020, листопад, 11).
3
Єдиний державний реєстр судових рішень (2019). Постанова Харківського апеляційного суду від 14 березня
2019 р. у справі № 629/874/18. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/80520076>. (2020, листопад, 11).
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як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок
щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення1.
Дзержинський районний суд міста Харкова ухвалою від 31 серпня 2020 р. у справі № 638/1720/20
відмовив у задоволенні клопотання А. «Про визнання та звернення до виконання рішення іноземного
суду – Вищого Суду Каліфорнії (округ Лос-Анжелес, США, справа №19LВFL00640) посилаючись на ч.
4 ст. 10 ЦПК України (cуд застосовує при розгляді справ Європейську конвенцію з прав людини і
протоколи до неї, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та практику
Європейського суду з прав людини як джерело права), рішення Європейського суду у справі «Хант
проти України» від 07.12.2006 року та рішення у справі «М.С. проти України» від 11.07.2017 року2.
Київський районний суд міста Харкова ухвалою від 06 листопада 2008 р. у справі № 2к-7/08/12
визнав рішення Дільничного суду зі спадкоємних справ м. Мюнхена з посиланням статтю 17 Закону
України «Про виконання та застосування практики Європейського суду з прав людини», п.1 статті 6
Конвенції суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права, та
застосувавши рішення Європейського суду у справі «Шмалько проти України» від 20.06.2004 року та
рішення у справі «Горнсбі проти Греції» від 19.03.1997 р. п. 403.
З аналізу вказаних судових справ вбачається, що суди України напрацьовують досвід
застосування судової практики ЄСПЛ, однак її застосування неможливе без професіоналізму суддів
та правової культури учасників судового розгляду при вирішенні клопотання про визнання та
виконання рішень іноземних судів.
Крім цього, за відсутності офіційного перекладу рішення ЄСПЛ неможливим є використання
судової практики ЄСПЛ при ухваленні рішень більшістю суддями або ж випадки некваліфікованого
тлумачення рішень суду, некваліфікованого перекладу, виривання з контексту окремих, вигідних для
тієї чи іншої сторони фактів.
Тому слід погодитись з думкою В. В. Ількова, що при застосуванні національними судами
практики ЄСПЛ найбільш важливими питаннями є правильне та точне застосування норм-принципів,
які протлумачені Європейським судом з прав людини у відповідному рішенні та можуть бути
використані національним судом4.
Положення ЄКПЛ та практика ЄСПЛ, які викладені у рішеннях щодо інших держав повинні
застосовуватися національними судами як при розгляді судових справ, так і при вирішенні питання
про визнання та виконання рішень іноземних судів. Це унеможливить порушення основоположних
прав громадян і юридичних осіб, та відповідно для подальших звернень до ЄСПЛ та прийняття ним
рішень, ухваленими проти нашої держави.
Зокрема, необхідно проаналізувати та врахувати наведені вище рішення Європейського суду
з прав людини, у яких Судом звернуто увагу на основних положеннях ЄКПЛ, дотримання яких є
обов’язковим не лише при розгляді справ національними судами, але й при вирішенні питання про
визнання та виконання рішень іноземних судів, серед яких розумність строку розгляду, гласність,
публічність, пропорційність, право на правову допомогу та інші.
На нашу думку слід застосовувати положення ЄКПЛ, а відповідно і практику ЄСПЛ
до процедури визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні для подальшого
вдосконалення на законодавчому рівні механізму визнання та виконання рішень іноземних судів, а
також для гармонізації положень національного законодавства із міжнародними стандартами.
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OF EDUCATIONAL SERVICES
IN BUSINESS LAW OF UKRAINE
The author examined the modern scientific approaches to defining the providers of educational
services; determined their essence, features, types of such business entities and the legal basis for
regulating their business activities. In the article it was found out that the status of provider of
educational service according to the Ukrainian commercial law is given to the provider only when
the provision of educational services is its main activity. In the article the author separated also
the enterprises, other institutions, organizations and individual entrepreneurs which can also
provide educational services, but it is not their main activity. It is defined that such types of
subjects of business law are also legally allowed to carry out educational activities.
The author concluded that the subjects of educational activities (as full participants of economic
relations in the field of social production) are identical to the essence of the educational services
provider, and they perform cost-oriented services.
Keywords: educational services, the provider of educational services, business law regulation,
the subjects of educational processes, educational institution.
There is no direct reference to the subjects (entities and/or individual entrepreneurs) engaged in the
provision of educational services as individual participants of economic relations in modern domestic
business legislation, primarily in the current version of the Commercial Code of Ukraine. The providers of
educational services are not defined as a separate category.
The application of civil legislation of Ukraine to regulate business (commercial) relations is also
inherent. And the field of providing the educational services is not an exception.
In this case, the processes of separation of subjects of educational services are complicated on practice,
as well as identification of their essential features and types in order to improve the economic and legal
regulation of educational services, improve the quality of such services and liability.
The purpose of this article is to explore modern scientific approaches to defining the providers of
educational services in business law of Ukraine. Therefore, this information will be useful in further
researches on issues related to the development of recommendations for improving the quality of educational
services, responsibilities of the subjects of educational processes, especially businesses that provide
educational services.
Analysis of modern scientific approaches to classification of national regulations that determine
relations in the educational sphere, was conducted by the Ukrainian scientist R.V. Shapoval, who has pointed
out the regulations aimed at the following1:
- improvement of the education governance system;
- standardization of educational services, licensing, accreditation, i.e. guaranteeing and improving
the quality of educational services;
- humanization and democratization of education, reorientation of the learning process towards
personality development.
In general, the author agrees with the classification proposed above, but it should be noted that there
are almost no laws aimed at regulating any of these fields in particular. Such a division can be made
at the level of bylaws and, in particular, in departmental acts. The laws usually contain norms generally aimed
at regulating all these areas to a certain extent. In addition, the proposed classification can be supplemented
1

Шаповал, Р.В. (2011). Правове регулювання освіти в Україні. Форум права, 1.
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by regulations, which are aimed at regulating the establishment and termination of legal bodies providing
educational services, the organization and resources required for the provision of educational services, etc.
Ukrainian laws and regulations, that contain the above-mentioned norms and norms of the first and especially
those of the second group (according to the classification proposed by R.V. Shapoval) form the basis
of the business law characteristics of providing educational services in Ukraine.
In addition, the application of the norms of the Civil Code of Ukraine is also inherent in the regulation
of some business relations. The field of educational services provision is not an exception. The norms of civil
law can be applied to legal entities and individual entrepreneurs, to service provision contracts, civil liability,
joint activities, etc.
Scholars specializing in civil law emphasize that educational relations are a sphere where both private
and public interests are manifested. The society is interested in the comprehensive development of its citizens,
especially in matters that concern the level of professional qualifications. In view of this, the state delegates
the powers related to the control over the quality of education, to educational institutions. In particular,
educational institutions certify the level of education obtained by subjects of education, i.e. students.
Educational institutions are endowed with such powers, regardless of who they were founded by or at whose
expense their statutory activities are carried out. Thus, the educational institutions are endowed with civil
legal personality and competence1.
The private law component is indicated, first of all, by the initiative of educational institutions
themselves (as subjects of providing educational services), and by the initiative of students to enter into
educational relations. Even if the desire to receive an educational service is expressed not directly by
the future student, but by his legal representative, in principle, nothing changes. In both cases, it is a matter
of expression of will aimed at concluding a contract for provision of educational services 2.
The possibility of educational institutions to enter into contractual relations is determined by their
status of a legal entity. All educational institutions, from preschool to institutions of higher education, are
endowed with the rights of a legal entity by the legislation of Ukraine. This endowment is the recognition
of the civil and legal personality of these organizations, which is realized, first of all, in connection with their
main activity – the provision of educational services. Clearly, the same status is necessary for the property
support of the statutory activities of educational institutions, but first of all – for the possibility of provision
of educational services3.
Among the qualifying features that distinguish educational relations from other legal relations, some
researchers determine their tripartite nature4;5. According to these authors, the composition of subjects
involved in educational legal relations is determined by the simultaneous participation of three parties:
– the educational institution;
– the pedagogical composition of the educational institution;
– the subject of education (student).
At the same time, the educators exercise powers to maintain order in the classroom, the application
of disciplinary measures, monitoring and assessing the learning results, etc 6 However, we consider it
appropriate to assess the role of government authorities and the public as individual participants in legal
relations in the field of education, and to assess their growing influence on the development of educational
services in modern conditions of public relations.
In order to separate and classify the educational services providers, we consider it appropriate
to distinguish two terms – “the subject of commercial law” and “business entity”.
According to Article 2 of the Commercial Code of Ukraine, the participants of relations in the field
of commercial law are7:
a) business entities;
b) consumers;
Чалий, Ю. І. (2016). Суб’єкти освітніх відносин. Право і Безпека, 2 (61).
Ibid.
3
Ibid.
4
Сырых, В. М. (2001). Предмет правового регулирования образовательного права. Право и образование, 3.
5
Тицька, Я. О. (2012). Підстави розмежування понять «освітні правовідносини» та «відносини у сфері освіти».
Актуальні проблеми держави і права, 67.
6
Сырых, В. М. (2001). Предмет правового регулирования образовательного права. Право и образование, 3.
7
Господарський кодекс України, 2003, ст. 2 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text> (2020, November, 12).
1
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c) bodies of state power (government authorities) and bodies of local self-government endowed with
economic competence;
d) citizens, public and other organizations that act as founders of business entities or exercise
organizational and economic powers over them on the basis of property relations.
Thus, all the above participants of relations in the field of business can be considered as subjects
of commercial law. It means that the definition of a “business entity” is narrower and covers only the range
of persons that are defined as participants in economic relations, carrying out economic activities, exercising
economic competences (set of economic rights and obligations), have separate property and are liable for
their obligations within this property, except as provided by law (according to the part 1 of Article 55
of the Commercial Code of Ukraine).
The Subjects of Commercial (Business) Law
(according to the Commercial Code of Ukraine)

business entities:
business
organizations,
individual
entrepreneurs

educational
entities
(educational services
providers)

consumers

government
authorities, local
authorities

citizens,
non-government
organizations,
etc.

students

education
governance
system

civil unions,
civil control,
parent-controlled
education

The Subjects of Educational Processes
(according to the Law of Ukraine “On Education”)
Fig. 1. The Subjects of Educational Process and Their Interaction
with Commercial Law
Source: designed by the Author according to the Ukrainian law.
Analyzing the modern Ukrainian educational legislation, which also regulates relations in the field
of educational services, we can find out a clear structural relationship (interaction) between economic
legislation and the participants of the educational process. The Law of Ukraine “On Education” from
05.09.2017 No. 2145-VIII does not give a separate definition of participants (subjects) of the educational
process. Nevertheless, they can be clearly defined from its provisions: subjects of educational activity,
students, governing bodies in the field of education and bodies of civic self-government (Fig. 1).
If we extrapolate the definition of business entities and/or individual entrepreneurs on the activity
of providing educational services, we can single out the subject of providing educational services –
educational services provider. According to Article 1 of the Law of Ukraine “On Education”, the educational
services provider is an individual entrepreneur or a legal entity (an educational institution, enterprise,
institution, organization) that carries out educational activities.
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According to part 3 of Article 22 of the Law of Ukraine “On Education” , “an educational institution,
depending on the founder, may act as state, municipal (local), private or corporate owned”.
In addition to the educational institutions, it is also important to study other types of educational service
providers, which are also determined by the Law of Ukraine “On Education”, such as enterprises, institutions,
organizations and individual entrepreneurs, which may also carry out educational activity aimed at
organization, provision and implementation of the educational process within the framework of formal and /
or informal education (Fig. 2)1.
Modern scholars of business law, such as an Academician, Doctor of Law, Prof. Shcherbyna V. S.
proves that a separate type of business entities are also the separate structural units (branches, representative
offices, etc.) of the business entities, formed by these business entities to provide some economic activities.
Business entities exercise their economic competence on the basis of property rights, economic management
rights and the right of operational management in accordance with the definition of this competence in
business law2.
Nevertheless, there is an opposite position adopted by the Ukrainian laws. Thus, part 6 of Article 55
of the Commercial Code of Ukraine provides the right to open branches, representative offices and other
separate divisions, but without the creation of a separate legal entity3.
The civil legislation, in particular part 2 of Article 95 of the Civil Code of Ukraine, also defines that
branches and representative offices are not separate business entities. They are endowed with the property
of the business entity that created them, and act on the basis of its articles of association4.

Educational institution –
the status of educational
service provider adopted
by the law, when provision
of educational services is
its main activity

Enterprises,
institutions,
organizations
and individual
entrepreneurs,
when provision
of educational services
is not its main activity,
but they are also legally
allowed to provide
educational activities

Fig. 2. Business entities, which can provide educational services
Source: designed by the Author according to the Ukrainian law.
In most cases, if the provision of educational services is not the main activity for the enterprises,
institutions, organizations or individual entrepreneurs, then they are the educational service providers that do
not get the status of an educational institution according to the Ukrainian law. Such businesses are also legally
allowed to provide educational services, but do not have the right to certain benefits granted by the current
Закон про освіту, 2017, ст. 22, розд. 3 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (2020, November, 12).
2
Щербина, В. С. (2013). Господарське право. Київ: Юрінком Iнтер.
3
Господарський кодекс України, 2003, ст. 55, розд. 6 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної
Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text> (2020, November, 12).
4
Цивільний кодекс України, 2003, ст. 95, гл. 7 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (2020, November, 12).
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Ukrainian legislation to educational institutions. For example, such business can be a manufacturing
enterprise or individual entrepreneur who organizes training sessions, courses, workshops, seminars,
designing a separate structural unit for retraining, professional training of their employees, providing
educational services for the third parties on a paid basis. In this case, according to the Ukrainian law, there is
also a need to obtain a license to provide this type of economic activity and/or some part of this economic
activity, which is turn, permits the subject to provide educational services.
Thus, all of the above indicates that the educational service providers are the full separate participants
of the economic system that participate in economic relations to provide services that have a price
in accordance with Article 3 of the Commercial Code of Ukraine.
Educational institutions whose main activity is the provision of educational services, as well as other
legal entities (enterprises, institutions, organizations) or individual entrepreneurs, who do not have the status
of an educational institution, start the provision of educational services after obtaining a license to carry out
educational services. The separate structural units (branches, representative offices, etc.) of the business
entities engaged in the provision of educational services start their economic activities after receiving
a license and their integration into structure of the educational institution.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА
НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
This article studies the issues of access to courts during the challenges brought along by the COVID19 pandemic, based on the experience of Ukraine and Poland. The legal changes are analyzed that
have been put in place by Polish and Ukrainian governments to prevent the coronavirus spreads
across their territories; the author has split provisionaly those legal changes into the period of “heavy
restrictions” and the period of “loosened restrictions”. Based on the research of forced legally
binding restrictions of a right to fair trials, the author concludes about the effectiveness
of the restrictions imposed. The analyzed experience of legal changes allows further improvement
of the current legislation for the whole European Union during the pandemic.
Keywords: COVID-19 pandemic, access to courts during the pandemic, enforcement of a right
to fair trials, quarantine restrictions.
Постановка проблеми. Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 є надзвичайною ситуацією
світового масштабу. Беззаперечним є той факт, що дана пандемія «кидає» виклик урядам країн у всьому
світі, в тому числі України та Польщі, змушуючи їх негайно та невідкладно реагувати на стрімке її
поширення. Нинішній масштаб кризи у сфері охорони здоров’я змусив всі країни розробляти,
впроваджувати та застосовувати нові заходи захисту здоров’я населення шляхом встановлення правил
соціального дистанціювання, а також шляхом забезпечення гарантованого права людини
на справедливий судовий розгляд, як того вимагають міжнародні правові стандарти для здійснення
правосуддя, передбачені в статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод1.
Цілком очевидним є те, що ці надзвичайні заходи повинні бути пропорційними та співмірними,
адже такі заходи можуть стати причиною обмеження доступу до правосуддя, що є основним
принципом верховенства права. За таких умов уряди країн змушені були швидко почати реагувати
на пандемію та пов’язані з нею обмеження соціального дистанціювання (карантинні обмеження) і
запровадити нові шляхи для здійснення ефективного доступу до правосуддя.
Актуальність теми дослідження. Слід констатувати, що пандемія коронавірусної хвороби
лише набирає обертів. Тому, досить актуальним є дослідження законодавчих заходів, що
впроваджувались урядами України та Польщі, адже ефективне правове регулювання здатне зупинити
подальше поширення коронавірусної інфекції та мінімізувати негативний вплив. Окрім того, дане
дослідження дасть можливість для подальшого вдосконалення законодавства країн Європейського
Союзу, що допоможе ефективно відреагувати на виклики епідеміологічного характеру, які можуть
повторитись в майбутньому.
Аналіз останніх досліджень. Не дивлячись на те, що заходи, що спрямовані на забезпечення
безперервного здійснення правосуддя в умовах поширення коронавірусної хвороби в Україні та
Польщі постійно висвітлюються в різних засобах масової інформації (в тому числі й міжнародних),
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, 1950, стаття 6 (Рада Європи). Офіційний сайт
Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004˃ (2020, листопад, 16).
1
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на сьогодні питання законодавчого забезпечення дотримання права на справедливий судовий розгляд
в умовах пандемії ще не було об’єктом комплексного наукового дослідження, що вказує
на необхідність наукового аналізу даного питання. Саме тому, метою та завданням даної статті є
проведення ґрунтовного аналізу законодавчих змін, що були впроваджені урядами України та Польщі
у сфері питань доступу та здійснення правосуддя при одночасній «боротьбі» з поширенням
коронавірусної хвороби та її негативними наслідками.
Виклад основного матеріалу.
Постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» з березня місяця
по всій території України офіційно запроваджено карантин1. Цей нормативний акт передбачав ряд
обмежень спрямованих, зокрема, на соціальне дистанціювання, заборону проведення будь-яких
масових заходів, впровадження ряду протиепідемічних заходів (дезінфекція, «масочний режим») та
режиму самоізоляції.
Цілком зрозумілим та очевидним у час пандемії є введення урядом України відповідних
обмежувальних та карантинних заходів для захисту населення, проте такі першочергові заходи
не повинні призводити до порушення забезпечення реалізації права на справедливий судовий
розгляд. Саме тому, в березні місяці був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних
гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»2.
Аналізуючи вищевказаний закон, можна дійти до висновку, що саме з моменту набуття
чинності цього закону в Україні почався період так званих «жорстких обмежень» принципу
здійснення справедливого судового розгляду. Отже, розглянемо найбільш суттєві із них.
Продовження процесуальних строків. Закон передбачав автоматичне продовження всіх
процесуальних строків в адміністративних, господарських та цивільних справах. Вищевказаним
законом процесуальні строки не поновлювались і не зупинялись, а фактично, продовжувались
на строк до офіційного закінчення карантину та не залежали від волі сторін.
Зменшення кількості присутніх в залі засідання. Суд мав можливість прийняти рішення про
обмеження доступу осіб, які не є учасниками судового процесу, в судове засідання, якщо участь
в судовому засіданні становила загрозу життю чи здоров’ю особи.
«Жорсткі обмеження», що були запроваджені в Україні на початку, призвели до «замороження»
здійснення правосуддя та потягли за собою настання певних несприятливих правових наслідків:
1. Жодне рішення суду першої інстанції не вступило в законну силу. Майже всі процесуальні
строки автоматично продовжені на строк дії карантину. Дана норма розповсюджувалась і на строки
апеляційного оскарження. Відповідно, усі рішення судів першої інстанції, строк на оскарження яких
потрапив до періоду дії карантину, не могли набрати законної сили до закінчення самого карантину.
2. Справи не розглядались навіть у письмовому провадженні. Під час дії карантину продовжились
процесуальні строки на подання відзиву на позов, заперечень і пояснень сторін та третіх осіб по справі.
Суд не мав права розглядати судову справу у письмовому провадженні без наявності в матеріалах
справи обов’язкових процесуальних документів, що повинні бути надані сторонами.
3. Судові засідання, призначені до розгляду за участю сторін, автоматично відкладались
на період після закінчення карантину.
4. Відбулося законодавче обмеження принципу гласності та публічності проведення судових
засідань (шляхом надання права судді приймати рішення про обмеження доступу осіб в судове
засідання).
З метою «пом’якшення» наявних карантинних обмежень, в липні місяці Верховною Радою
України був прийнятий Закон «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу
України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства
України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом
Постанова Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 2020 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради
України <zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text˃ (2020, листопад, 17).
2
Закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових
соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), 2020
(Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20#Text˃
(2020, листопад, 17).
1
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Міністрів України для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»1. Цим законом
передбачається абсолютно нове регулювання питання здійснення правосуддя. А саме:
Скасування продовження процесуальних строків. Так, до прийняття вищевказаного закону всі
процесуальні строки продовжувались на період дії карантину автоматично і незалежно від волі сторін
(учасників) процесу. Відтепер рішення про поновлення або продовження процесуальних строків
приймається судом лише за заявою сторони та за наявності поважних підстав. Тобто, щоб поновити
строк, причини його пропуску мають бути поважними та зумовленими тими обмеженнями, що
впроваджені через пандемію COVID-19.
Встановлення конкретної дати відновлення продовжених процесуальних строків.
Процесуальні строки, що були продовжені попереднім законом, автоматично закінчуються через 20
днів після набрання чинності нового закону. При цьому, протягом цих 20 днів процесуальні строки
можуть бути продовжені судом за наявності поважних підстав, що не дають можливості вчиняти
певні юридичні дії через карантинні обмеження.
Запровадження практики можливості розгляду судових справ в адміністративних, цивільних
та господарських процесах шляхом використання відеозв’язку в режимі реального часу (онлайн).
Передбачається можливість проведення судових засідань в режимі відеоконференції за допомогою
програмного забезпечення за вибором учасників судового засідання (це можуть бути Zoom, Skype,
EasyCon та інші).
Так, процесуальні учасники, що мають бажання прийняти участь в судовому засіданні в режимі
відеозв’язку повинні: мати електронний цифровий підпис та технічні засоби (відеокамера, комп’ютер,
доступ до інтернету та інше); не пізніше ніж за п’ять днів до судового засідання подати заяву
встановленого зразка.
За наявності технічної можливості суду та згоди всіх учасників процесу, суддя приймає рішення
про проведення судового засідання шляхом використання відеозв’язку в режимі реального часу
(онлайн). Перед початком засідання секретар налагоджує роботу відеоплатформи та залучає до неї
учасників справи. За потреби, проводиться ідентифікація учасника шляхом демонстрації на камеру
сторінки з фотографією паспорту або іншого документа, що посвідчує особу. Весь хід судового процесу
фіксується технічними засобами, копії яких зберігаються на цифрових носіях в матеріалах справи.
Щодо ситуації в Польщі. Як наслідок швидкого і неконтрольованого поширення COVID-19,
починаючи з березня місяця 2020 року Уряд Польщі прийняв низку законодавчих актів, які в народі
охрестити «tarcza antykryzysowa»(Антикризовий щит).
Одним з перших і найбільш всеосяжних нормативних актів, прийнятих Сеймом Польщі, та
спрямованих на пом’якшення негативних наслідків епідемії COVID-19, став Закон «Про спеціальні
рішення, пов’язані з профілактикою, протидією і боротьбою з COVID-19, іншими інфекційними
захворюваннями і кризовими ситуаціями, викликаними ними».2 Вищевказаний закон передбачав ряд
норм що, серед іншого, носять «жорсткий» обмежувальний характер при здійсненні правосуддя:
Зупинення процесуальних строків та строків судового розгляду справ. Всі процесуальні строки
та строки розгляду судових справ зупинялись на період епідеміологічної загрози. Це стосувалося будьяких процесуальних строків (як щодо встановлених законом, так і до визначених судом). Відповідно
до закону, цивільні, кримінальні та адміністративні провадження не починалися, а розгляд розпочатих
раніше зупинявся до офіційного повідомлення про закінчення надзвичайної ситуації.
Зупинення процесуальних строків мало також винятки – вони не розповсюджувались
на невідкладні справи. До цієї категорії справ відносили: обрання запобіжного заходу, провадження
щодо тимчасового затримання особи, допит свідків в порядку забезпечення доказів та інші. Окрім того,
голова суду мав право визначити будь-яку справу як невідкладну, якщо були всі підстави вважати, що
того вимагають суспільні інтереси або інтереси країни, або є ризик загрози майну чи здоров’ю.
Закон Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо перебігу процесуальних строків
під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19), 2020 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-20#Text˃ (2020, листопад, 17).
2
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 2020 (Sejm Rzeczpospolita Polska).
Internetowy system aktow prawnych <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374˃
(2020, листопад, 17).
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Слід звернути увагу, що зупинення судом вчинення процесуальних дій або розгляду судової
справи під час пандемії не могли бути підставою для застосування правових заходів стосовно
бездіяльності, надмірної затримки чи порушення права сторони на розгляд справи без невиправданої
затримки. Тобто, законом виключалась можливість притягнення судді до відповідальності
за порушення ним розумних строків розгляду справи під час пандемії.
Запровадження можливості передачі розгляду невідкладних справ від суду, що перестав
працювати через пандемію, до іншого суду. Якщо під час пандемії суд вимушений був зачинитись
у зв’язку з захворюванням деяких суддів чи працівників суду, голова апеляційного суду мав право
передати розгляд невідкладних справ до іншого суду, який мав таку ж саму територіальну та
юрисдикційну належність.
Суд, який було призначено для розгляду невідкладних справ, повинен розглянути справу
повністю аж до винесення остаточного рішення по справі.
Передбачалась можливість перерозподілу суддів з одного суду до іншого за їх згодою. Для
ефективного та вчасного розгляду невідкладних справ, суддю з одного суду (за умови його згоди та
лише на певний період часу) могли відрядити до іншого суду. Такі дії спрямовані на допомогу судам,
які мали недостатню кількість суддів для розгляду невідкладних справ (наприклад, із судів що були
поміщені на карантин).
В травні місяці був прийнятий Закон «Про внесення зміни в деякі закони що стосуються
захисних заходів у зв’язку із розповсюдженням COVID-19» (так званий Антикризовий щит 3.0), який
передбачав істотні зміни функціонування польської судової системи, в зв’язку з пом’якшенням
карантинних заходів.1 Серед ключових змін я б відмітила наступні:
Скасування положення статті закону, що передбачала зупинення процесуальних строків та
строків судового розгляду справ. Так початок перебігу процесуальних строків починається через сім
днів з моменту набрання законної сили Антикризового щита 3.0.
Відновлення проведення відкритих публічних судових засідань. Якщо до цього судові засідання
проводились виключно стосовно справ, що підпадали під категорію невідкладних справ, то відтепер,
всі судові справи відкриті для широкого загалу, за умови, що вони не несуть небезпеки для життя та
здоров’я учасників справи.
Запровадження можливості віддаленого слухання справи за допомогою технічних засобів, які
передбачають можливість одночасної передачі зображення та звуку (судові засідання за допомогою
відеозв’язку). Надано можливість проводити судові засідання із застосуванням технічних засобів, що
дозволяють проводити ці засідання в онлайн режимі із застосуванням відеозв’язку. Треба зауважити,
що до цього проведення засідання в режимі відеоконференції проводились, але виключно за умови,
коли учасники (сторони) судового засідання знаходились в приміщенні суду. Відтепер, судові
засідання за допомогою відеозв’язку проводяться віддалено, тобто учасникам судового процесу
не потрібно знаходитись в самому приміщенні суду.
У випадку, коли справа розглядається колегією суддів, члени колегії (за винятком голови колегії
та секретаря) мають право брати участь в розгляді судових справ в режимі відеоконференцзв’язку.
Проте, члени колегії зобов’язані бути присутніми в судовому засіданні в повному складі при розгляді
справи в закритому судовому засіданні.
Закриті судові засідання. Стаття 15 zzs1 Закону передбачає можливість проведення закритих
судових засідань. Так, суддя на власний розсуд має право призначити закрите судове засідання, якщо
проведення відкритого судового засідання може представляти надмірну загрозу для здоров’я осіб, що
беруть участь в ньому, і не може проводитися дистанційно за допомогою відеозв’язку, і учасники
(сторони) судового засідання не заперечували проти проведення закритого засідання протягом 7 днів
з дня направлення їм повідомлення.
Письмове провадження. Суд має право розглянути справу та винеси рішення в закритому
судовому засіданні на підставі письмових позицій сторін (учасників) судового процесу та за умови
що докази по справі були зібрані в повному обсязі і їх достатньо для прийняття рішення відповідно
до норм Цивільного процесуального кодексу.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2, 2020 (Sejm Rzeczpospolita Polska). Internetowy system aktow prawnych <https://sip.lex.pl/akty-prawne/
dzu-dziennik-ustaw/zmiana-niektorych-ustaw-w-zakresie-dzialan-oslonowych-w-zwiazku-z-18990011˃
(2020, листопад, 17).
1
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Впровадження електронного документообігу. Обмін процесуальними документами під час
пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 може бути здійснений шляхом електронного обміну
документами трьома шляхами. Перший здійснюється із застосуванням електронної платформи
ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – загальнонаціональна польська
платформа, що використовується для взаємодії громадян Польщі з державними органами країни.
Другий передбачає обмін процесуальними документами між сторонами (учасниками) процесу та
судом за допомогою інформаційних порталів самих судів. Останній спосіб передбачає здійснення
обміну електронними процесуальними документами шляхом використання офіційної електронної
пошти суду та учасників (сторін) процесу.
Слід зауважити, що передача процесуальних документів шляхом використання електронного
документообігу можливе лише в тому випадку, якщо учасник (сторона) судового процесу
не заперечує його використання та надала суду свою підтверджену адресу електронної пошти (або
офіційно зареєстрована на електронному порталі ePUAP).
Висновок. Є цілком очевидним, що запроваджені в Україні та Польщі карантинні обмеження
базуються на неприпустимості обмеження прав людини на справедливий судовий розгляд. Слід
констатувати, що більшість змін, запроваджених урядами цих країн, були співмірними та
необхідними в даних умовах стрімкого поширення коронавірусної хвороби. Водночас, аналіз
основних обмежень як періоду «жорстких обмежень», так і періоду «послаблення» наштовхують нас
на висновок про те, що вони не є еталонними та прецедентними й потребують доопрацювання та
покращення.
Так, обмежувальні заходи, що належали до періоду «жорстких обмежень» були досить
радикальними та, фактично, привели до зупинення здійснення правосуддя як такого (окрім тих
проваджень, що належали до категорії невідкладних справ). Це, у свою чергу, призвело до обмеження
принципу права на справедливий судовий розгляд, гарантованих Конвенцією про захист прав людини
і основоположних свобод.
Період «пом’якшень» можна охарактеризувати як спробу урядів Польщі та України відновити
безперервний і ефективний розгляд судових справ з обов’язковим забезпеченням реалізації права
на справедливий судовий розгляд шляхом впровадження альтернативних шляхів доступу
до правосуддя (проведення судових засідань за допомогою відеозв’язку, електронний документообіг
та інші). Проте, ні судова система, ні учасники судових проваджень не були готові до застосування
цих альтернативних засобів, що, само по собі, породило низку проблем в процесі здійснення
правосуддя. До них можна віднести:
1. Велика кількість судів не оцифрували свої документи. Тобто у судах відсутній електронний
документообіг, і в багатьох випадках, як і раніше, вони все ще покладаються на суто паперові
документи.
2. До пандемії COVID-19 у судових системах України та Польщі не приділялось достатньо
уваги судовим реформам, які б дозволили судам ефективно здійснювати свою діяльність
у віддаленому режимі.
3. Відсутність належної технічної бази та необхідної кількості ІТ спеціалістів, які б здійснювали
її обслуговування.
4. Нерівні можливості для громадян під час доступу до правосуддя, а саме: інтернетінфраструктура в різних регіонах країни абсолютно різна, є регіони в яких доступ до інтернету
слабкий або взагалі відсутній, а отже, особи не мають технічної можливості на звернення до суду чи
проведення судового засідання в режимі відеоконференції.
Отже, аналіз досвіду України та Польщі наочно продемонстрував необхідність законодавчого
вдосконалення прийнятих цими країнами заходів, а також гостру потребу в організаційних та
інфраструктурних покращеннях для їх ефективного забезпечення.
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THE WAYS TO BRING UKRAINE’S
TAX LEGISLATION TO EUROPEAN
STANDARDS
The main purpose of the study is to analyze the rules of taxation of non-resident payments for
consultancy; engineering; construction; legal services; accounting; auditing; software
development, supplement and testing services; freight forwarding services; cargo and passenger
transportation services; telecommunications and other services.
The urgency of solving this scientific problem lies in the fact that in the process of the study such
a poorly researched circumstance as cooperation with foreign companies is taken into account. It
requires additional time and money from Ukrainian businesses, not only to pay taxes, but also to
obtain additional information and extra documents from their foreign partners confirming the tax
presidency of the non-resident counterparty.
The object of the study is to select individual taxation processes for cash payments to non-resident
companies for the services provided, as they are a specific indicator in compliance with European
standards of tax legislation in Ukraine. The article presents the results of an empirical analysis of
the implementation of such rules.
The study confirms that the current tax rules for cash payments to non-resident companies for the
services provided are not in line with the tax rules of most EU countries and require improvement.
The authors also offer their own alternative recommendations for solving these problems.
Keywords: payments, income, tax legislation, non-resident; taxation; entrepreneurship,
economy, services, tax evasion, tax rate.
1. Introduction.
Sustainable taxation is one of the main traditional effective ways of both improving and effective
functioning and significant development of social relations of the economic sphere, and its material basis of
entrepreneurship. Therefore, the improvement of any legal measures, methods and forms of taxation should
be considered as a possible positive step and practical task of the state authorities to reform both the economy
of the country as a whole and its material base, the sphere of entrepreneurship in particular.
It is worth noting that, both today and in the past, there have been practically two approaches to
convergence and unification of taxation processes in the EU Member States over a long period of time. The
content of these approaches can be considered as: substantially divergent and almost similar understanding
of the functions, legal and economic implications that the general legal rules (mainly in the form of
recommendations) of the European Union taxation can and should be expected in the process of regulation
the economies of EU Member States. Today, according to the authors of the article, the last approach prevails
in this process. Today there is a general trend in the whole set of institutional and procedural reforms that
enable the EU: to establish almost a single legal framework and institutional structure for the creation of an
area of freedom, equality, justice and security, in particular in the economic sector of the public relations that
are now noted and were noted in the past by foreign scientists and researchers of various economic practices1
as well as analysts-practitioners of different countries2.
1

Coppe, A. (1978) Why is it so difficult to achieve monetary union in the EEC? Speech by A. Coppe on a US speaking
tour. April 1978. Archive of European Integration <http://aei.pitt.edu/11236/1/11236.pdf> (2020, November, 10).
2
Liivamägi, E. (2017). E-Residency enables anyone to conduct business globally so international taxation must be
easier for everyone too. E-Estonia <https://e-estonia.com/how-do-e-residents-pay-taxes/> (2020, November, 10).
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Trends of reforming the elements of taxation systems in European countries over the years can be
observed at the regulatory and analytical level.
The views of some national scholars and economists who specialize in this field have been constantly
appealed to bring to European standards separate processes of reforming certain elements of taxation
systems123456.
In both the above mentioned studies and foreign publications, we can find materials dedicated to
highlighting unresolved issues that are part of the resolving conflicting issues regarding tax payments to nonresident companies for the services they provide. The issues, which are complex and thoroughly delineated
in the title of the article, were not considered or considered as an applied issue in the scientific literature.
Therefore, the main purpose of this article is to initiate a scientific and applied discussion regarding taxation
of non-resident companies cash payments for services they provide, and to search the methodology of
scientific knowledge using, first of all, formal logic methods, comparison, analysis, philosophical method,
optimal ways and means of regulation process by the state.
2. An outline of the legal basis
Currently, the tax legislation of Ukraine provides for taxation of payments to non-residents for services
rendered by income tax. It is a so-called “repatriation tax” or income tax (similar but not identical to foreign
tax – capital income tax, etc.), as well as the analogy of the application, mitigation and optimization
of the collection procedure which can be observed and analyzed on various overseas examples.
The procedure of accrual and payment of the mentioned tax in Ukraine stipulates that the resident (tax
agent in this case) withholds the specified tax when paying the income and transfers it to the budget. The base
rate of the specified tax is 15%, other rates are also applicable, for example, for the 6% freight. This tax
creates additional obstacles in the way of cooperation of domestic companies with foreign partners and limits
the choice of contractors for doing business. Similar obstacles are observed and noted by researchers of
taxation processes for non-resident corporate executives in the UK7. In the same context, attention is drawn
to possible liability measures for breach of tax rules of certain entities of the US Federation. And this is
despite the fact that “in the UK (as in the US) there are clear legal mechanisms and relevant subdivisions
under state business support bodies for a long time”, also “there is a system of subcontracting that allows
large enterprises to transfer part of the orders to small businesses”8, in such cases, in practice, there is often
a tax on cash payments to non-resident companies for the services they provide. It can be stated that in the
EU countries, the USA, the UK, Canada and in some other economically developed countries, “micro-level
intervention has become a major part of the national economic strategy”9. In some cases, where
the counterparty cannot be replaced, it may complicate business processes and taxation processes
Саніахметова, Н. О. (1988). Регулювання підприємницької діяльності в Україні (організаційно-правові аспекти):
дисертація на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук. Одеса: Одеській національний
університет ім. І. Мечнікова, 403.
2
Юлдашев, О. Х. (2005). Проблеми вдосконалення державної регуляторної політики в Україні. Київ, 336.
3
Клим, О. В. (2009). Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності в Україні: дисертація
на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук. Київ: НАН України, Ін-т держави і права
ім. В.М.Корецького, 205.
4
Бояринова, К. О. (2007). Механізм організаційного забезпечення інноваційного підприємництва: автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук. Київ: Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 21.
5
Галахова, Т. О. (2015). Креативний компонент у менеджменті міжнародних компаній: дисертація на здобуття
наукового ступеню кандидата економічних наук. ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» <https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.02/2015/ Dis_Galahova.pdf> (2020, November, 10).
6
Диндар, А. С. (2015). Регулювання АРТ-бізнесу в креативній економіці ЄС: автореферат дисертації на здобуття
наукового ступеню кандидата економічних наук. Київ: ДВНЗ "Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана". <https://drive.google.com/file/d/1nkRuyYX2JmSxCJ6BmheTqL0VVPyl1wIM/view>
(2020, November, 10).
7
Knight, L. (2019). The perils and pitfalls of non-UK resident directors. TAX Adviser Magazine
<https://www.taxadvisermagazine.com/article/perils-and-pitfalls-non-uk-resident-directors> (2020, November, 10).
8
Клим, О. В. (2009). Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності в Україні: дисертація
на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук. Київ: НАН України, Ін-т держави і права
ім. В.М.Корецького, 205.
9
Саніахметова, Н. О. (1988). Регулювання підприємницької діяльності в Україні (організаційно-правові аспекти):
дисертація на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук. Одеса: Одеській національний
університет ім. І. Мечнікова, 403.
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in particular, which almost always leads to an increase in the cost of foreign counterparty services or the time
spent to obtain additional certificates in order to avoid double taxation and other difficulties12.
The main normative act that provides for taxation of payments to non-residents by income tax
(repatriation) is the Tax Code of Ukraine. In particular, paragraph 141.4 “Peculiarities of taxation of nonresidents” of Article 141 is entirely devoted to the ordering of public relations related to these issues. Subparagraph 141.4.2 of paragraph 141.4 of Article 141 of the Tax Code stipulates that “a resident or permanent
establishment of a non-resident who performs for the benefit of a non-resident or a person authorized by him
(except for the permanent representation of a non-resident within the territory of Ukraine) any payment from
the income with source of origin from Ukraine obtained by such non-resident activities withholding tax on
such income specified in the sub-paragraph 141.4.1 of this paragraph, at the rate of 15 percent (except for the
income specified in sub-paragraphs 141.4.3-141.4.6 and 141.4.11 of this paragraph) of their amount and at
their expense paid to the budget at the time of such payment, if otherwise, the provisions of the international
treaties of Ukraine with the countries of residence of the persons in favor of which the payments have entered
into force, are not stipulated”.
Thus, as noted, the base rate at which non-resident income tax is 15%, for some types of non-resident
income, such as freight, the rate is set at 6%, and for non-resident income producing and distributing
advertising is 20%. The tax is withheld by a resident company of Ukraine at the time of payment of nonresident income and transferred to the budget. This is a non-resident income tax, or sometimes referred to as
a “repatriation tax”, although there is no such formal definition of tax in the Tax Code of Ukraine.
Let us emphasize that the income for the services provided by a non-resident is paid by the resident
company of Ukraine with the deduction of the “repatriation tax” and only when receiving advertising services
is paid at the expense of the resident’s own funds.
3. Analysis of the described situation and its comparison with foreign analogues
What kind of payments will be taxed by the specified tax? This is the payment for the services specified
in sub-paragraph 141.4.1 of Article 141 of the Tax Code, such as freight and engineering income, income
from the sale of real estate, leasing/rent and other income from the conduct of non-resident economic activity
within the territory of Ukraine. As the definition of “other income” includes a wide range of services, it turns
out that in fact, the vast majority of revenues for any services the place of provision of which will be
determined by the territory of Ukraine will be subject to this tax. It should be emphasized that only income
with source of origin from Ukraine is subject to taxation, not any income received by a non-resident from a
resident. According to paragraphs 141.4.1 of Article 141 of the Tax Code the repatriation tax is not deducted
from income in the form of proceeds or other types of compensation for the value of goods, works performed,
services rendered, transferred, performed, provided to a resident by such non-resident (permanent
establishment), including the cost of services provided by international communication or international
information support.
As a result, the logical question arises: “Is it always necessary to withhold tax when paying income to
non-residents?” Based on the current legislation of Ukraine it is necessary to answer: “No, not always”.
In this context, firstly, it is necessary to determine clearly whether the type of income and the place of
provision of services for which the non-resident pays income tax are subject to the repatriation tax. In other
words, it is necessary to determine correctly the object of taxation. If a particular form of income is not subject
to tax, then there should be no repatriation tax. For example, agency services which are provided by a nonresident person but within the territory of another state will not be subject to taxation or non-resident income
in the form of compensation for the use of a computer program (the conditions of use being limited by the
functional purpose of such program and its reproduction limited by the number of copies required for such
use), including compensation for the cost of servicing such software, if such services do not fall within the
definition of “engineering”.
In this case, the resident does not need to obtain a certificate from the non-resident confirming the
residence of a particular state, since the transaction is not subject to taxation under paragraph. 141.4.1 of
Article 141 of the Tax Code.
Бояринова, К. О. (2007). Механізм організаційного забезпечення інноваційного підприємництва:
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук. Київ: Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 21.
2
Галахова, Т. О. (2015). Креативний компонент у менеджменті міжнародних компаній: дисертація на здобуття
наукового ступеню кандидата економічних наук. ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» <https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.02/2015/ Dis_Galahova.pdf> (2020, November, 10).
1

307

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)

Secondly, if the payment is made for the service that is subject to tax by the specified tax,
the information about the residence of a foreign partner should be found out. If he is a resident of the country
with which the double tax treaty is concluded, the domestic business entity that is the tax agent for that tax,
the rules of the double tax treaty for possible exemption from taxation or the application of a reduced rate to
the specified tax should be analysed.
Thus, in accordance with the provisions of paragraph 103.2 of Article 103 of the Tax Code of Ukraine,
the application of international treaty in respect of tax exemption or the application of a reduced tax rate is
allowed only on condition that the non-resident person (tax agent) provides a certificate (or a duly certified
copy thereof) issued by the competent authorities of a foreign state that confirms that a non-resident is a
resident of the country with which Ukraine has concluded an international agreement. In addition, there are
additional requirements, for example, the specified certificate must be translated into Ukrainian and legalized
in due course.
For the States Parties to the 1961 Hague Convention, an apostille document is sufficient. However, if
an international legal aid agreement is signed with a foreign country, an official document issued
by the competent authority of that state may be accepted without additional certification. Such countries
include Bulgaria, Georgia, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic and others. This reference
should be updated annually. Pursuant to paragraph 103.8 of Article 103 of the Tax Code, a resident who pays
non-resident income in the reporting (tax) year may apply the rules of the international agreement of Ukraine
on exemption (reduction) from taxation on the basis of the certificate for the previous year, provided that
the new certificate (for the current year) will be received after the end of the reporting (tax) year.
Thus, from the above we summarize that to avoid repatriation tax payment or lower its rate in Ukraine,
it is possible in the following cases:
Firstly. When income is not subject to tax.
Secondly. Subject to receipt from the non-resident of a certificate confirming that the foreign partner
is a resident of the country with which the international agreement (convention) of Ukraine is concluded,
stating that the income paid by the resident is not taxed or taxed at a reduced rate. In addition, according to
paragraph 103.2 of Article 103 of the Tax Code of Ukraine to apply the tax exemption or reduced tax rate
stipulated by the relevant international agreement, it is possible only on condition that the non-resident is the
beneficial (actual) recipient (owner) of the income.
In the first case, the evasion of repatriation tax is clear. It has no taxable object – no tax is paid.
A similar case can be illustrated as follows. Non-resident income in the form of compensation for the use
of a computer program, provided that the use is limited by the functional purpose of such program and its
reproduction is limited by the number of copies required for such use (use by the “end consumer”), simply,
when such income is not royalty; compensation for the cost of servicing such software, if such services
do not fall under the definition of “engineering” and so on. In these cases, there will be no taxable object
according to the rules of the tax legislation of Ukraine.
On the contrary, regarding the second case of tax evasion or reduction, it should be emphasized that it
requires more detailed clarification, because in practice domestic business entities face problems in obtaining
certificates and defining the beneficial owner status. In our view, this is mainly because Ukrainian tax
legislation needs to be improved and brought in line with certain modern European standards. Accordingly,
tax authorities still have the possibility of interpreting the rules of tax legislation at their discretion, which
does not always contribute to the improvement of public relations in the sphere of entrepreneurship of
Ukraine. In this sense, it should be agreed that business regulation should not only be compelled and justified
in terms of management and economics, but also be as fair and equitable as any governmental influence on
justified economy and entrepreneurship, first of all, supporters of the “market failures” theory. According to
this theory, when a completely free market fails, government regulation can and should improve the economic
situation1.
We will analyze these problematic issues in details and pay attention to the concept of beneficial
(actual) recipient (owner) of income. In this context, should a domestic entity determine whether the foreign
partner is the ultimate beneficial owner of the income and what documents or information should be available
from the domestic entity to confirm that its foreign business partner is the beneficial owner of the income.
In this context, it is important to note that it is not clear to define response from the domestic legislator
in the field of taxation. The list of necessary documents depends on the specific situation, which is stated
1
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in the publicly available information and reference resource of the tax authority, which also can not be
attributed to the positive means and measures of public relations adjustment in the field of business of
Ukraine, since by analogy of legal regulation through the administrative discretion of tax authorities EU
countries should regard this measure as a compelled exclusive measure of legal influence on the behavior of
the taxable entity. In this sense, it is appropriate to turn to the theory of “public interest”. The essence of this
theory is that if the free market is not able to efficiently allocate resources and meet consumer demands, it is
the state, at the legislative level, which should regulate this market to transform the economic situation in the
public interest.1 In the context of this study, it is in the interests of domestic entrepreneurs and non-resident
business entities providing certain services in the consumer market of Ukraine.
For example, the question “What supporting documents should a taxpayer have to prove that a nonresident person in favor of whom dividends, interests, royalties are the beneficial (actual) recipient (owner)?”
Its answer is placed in the paragraph 102.21 of the public information and reference resource, for example,
Article 52 of the Tax Code of Ukraine to obtain individual tax advice orally from the State Tax Service bodies
or in a written form from the Regional Tax Offices, Kyiv, or Large Taxpayers Office of the State Tax Service,
or the State Tax Service of Ukraine, since the documents for recognition of a non-resident are beneficial
(factual) the recipient (owner) of income with the source of their origin from Ukraine are considered
separately on a case-by-case basis. In our opinion, it demonstrates that today it is necessary to improve
radically the national legislation, which defines the legal capacity of control and supervisory bodies and is an
obstacle to the implementation of reforms in the public administration system as a whole 2. In our study, it
concerns, first of all, the current legal framework that defines the tasks and functions, forms and methods of
activity of the State Tax Service of Ukraine.
So, without having a clear answer to the regulatory solutions to the practical situations described above,
let us try to look into their possible settlement. Namely, let us turn to the consideration and analysis of the
application of individual tax consultations, which the officials of the State Tax Service of Ukraine provided
to specific payers according to Article 52 of the Tax Code.
In particular, in the individual tax consultation dated 06.12.2017 №2858/6/99-99-15-02-02-15/IPK the
tax specialists state that any document confirming the factual right may be a document for recognizing a
person as the actual owner of income for such income. That is, in accordance with the logic of the tax
authority, in the case of payment of royalties, the actual owner of such income must confirm the actual right
(copyright) to receive such income, duly certified and, accordingly, documented by a license, patent, official
trade mark and so on. In addition, relevant licensing agreements for the use of intellectual property rights, as
well as franchise agreements, etc., are required.
In another individual tax consultation dated July 25, 2017, No.1344/6/99-99-15-02-02-15/IPC,
domestic officials explain the procedure for taxation of income tax received from a non-resident freight
forwarder from Ukraine registered in Austria. In fact, there are two cases: 1) if the international transportation
was performed directly by the non-resident forwarder; and 2) in case of involvement of a third party by the
freight forwarder.
According to the tax authority, the provisions of the international agreement on avoidance of double
taxation, concluded between Ukraine and Austria, which provides for exemption from taxation for this type
of income, apply only to the first case, namely – when the freight forwarder carries out international
transportation.
But when the freight forwarder attracts other persons to carry out the transportation, the resident
customer, according to officials of the domestic tax authorities, will still have to withhold the tax on the
income of the non-resident. And interestingly, the tax authority this time does not exploit the thesis that the
freight forwarder is not a beneficial recipient of income. After all, the Supreme Administrative Court of
Ukraine in its decision of 24.03.2014. No. K/800/52155/13 argued that the concept of “beneficial (actual)
income earner” should be interpreted in a narrow technical sense.
According to officials of domestic tax authorities, such payment does not fall under the provisions of
a bilateral international legal act on the application of tax exemption. In fact, saying that transportation
Саніахметова, Н. О. (1988). Регулювання підприємницької діяльності в Україні (організаційно-правові аспекти):
дисертація на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук. Одеса: Одеській національний
університет ім. І. Мечнікова, 403.
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автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук. Харків: Національна
юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 35.
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services are not exactly the same, but are some other services, without specifying which ones. In our opinion,
this is quite controversial, unsubstantiated and unconvincing. So, Letter of the State Tax Service of Ukraine
has all the elements of a void regulatory act.
In addition, the same individual tax consultation states that: “Paragraph 103.3 of Article 103 of the
Code establishes that the beneficiary (actual) recipient (owner) of income for the purposes of applying the
reduced tax rate in accordance with the rules of the international agreement of Ukraine to dividends, interest,
royalties, rewards, etc. of the non-resident received from sources in Ukraine, is considered a person entitled
to obtaining such income. “However, the beneficial owner (actual) recipient (owner) of the income may not
be a legal person, even if such person is entitled to income, but is an agent, a nominal holder (nominal owner),
or is only an intermediary in respect of such income”.
The decision of the Supreme Administrative Court of Ukraine dated 24 March, 2014,
No. K/800/52155/13 contains an interpretation of the term “beneficial (actual) income recipient (owner)”.
So, “actual income earner” should not be interpreted in a narrow, technical sense, its meaning should be
determined based on the purpose, objectives of international double tax treaties, such as “tax avoidance”, and
taking into account such basic principles as “prevention of abuse of the contract.” In order to identify a person
as the actual recipient of income, such a person must not only have the right to receive income, but also,
in accordance with the international practice of applying double tax treaties, must be a person who determines
the further economic share of income. The document for recognizing a person as the actual owner of income
may be a document confirming the person’s right to such income, including but not exclusively a document
issued by the competent authority of the country with which the international treaty of Ukraine is concluded.
Taking everything into account, it should be considered that if, within the framework of an agreement
on the provision of freight forwarding services between a resident of Ukraine (who is a customer) and a
resident of Austria (who is the freight forwarder), the carriage of goods by road is carried out directly to the
freight forwarder, freight paid by a resident of Ukraine in favor of an Austrian resident freight forwarder is
exempt from taxation in Ukraine under the Convention subject to the provision of an Austrian resident
certificate of residency that meets the requirements defined by Article 103 of the Tax Code.
If an Austrian resident forwarder engages third parties for the purpose of the contract of carriage of
goods, compensation for the cost of services rendered by such non-resident forwarding client to Ukraine shall
not be subject to the provisions of the Convention for the application of tax exemption.
Absence of the status of beneficiary makes it impossible to apply the procedure of avoidance of double
taxation according to Article 103 of the Tax Code of Ukraine. In this case, the status of the beneficiary to the
non-resident who is the executor under the contract of carriage, but when carriers are indicated in the
international transport documents? In practice, such a contract of carriage provides for the right of the
contractor to attract third parties to perform services under this contract. Currently there is no clarification or
case law regarding the status of the ultimate (beneficial) recipient of a non-resident who has recruited third
parties to perform the contract. Therefore, analyzing the provisions of the Tax Code, it will be correct to state
that a non-resident in such agreements retains its beneficiary status in relation to the income received.
Thus, it should be concluded that the taxpayer has the right to use the double taxation procedure
for the payment of income in the form of freight.
In addition, there are some views that the introduction of capital duty tax is contrary to Ukraine’s
fulfillment of its international obligations in the field of taxation and counteracting tax evasion. For example,
Ukraine’s initiative to join the MLI (Multilateral Agreement, which provides for almost automatic
amendments to the double taxation conventions) may raise some questions for Ukraine’s Western partners in
good faith. That is, the question of the future proper implementation of such conventions in the case of capital
injections remains debatable1.
4. Conclusions
Summarizing that despite the fact that the authors support the opinion on the introduction of capital
tax, which is appropriate to be introducd instead of income tax, we believe that to choose the optimal model
of taxation, including cash payments to non-resident companies for their services, it is worth considering
foreign experience, but do not put implementation of foreign measures and means in the field of taxation in
the first place when choosing domestic tax rules, in particular regarding cash payments to non-resident
companies for providing their services.
Боксер, І. (2019). Ратифікація MLI-конвенції: наслідки для України. Юридична Газета
<http://yur-gazeta.com/publications/practice/podatkova-praktika/ratifikaciya-mlikonvenciyi-naslidki-dlya-ukrayini.html>
(2020, November, 10).
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First of all, in order to achieve optimization of public relations in the field of taxation, law enforcement
activities must first be based on the principles of honesty1 and justice2, which should be legally enshrined in
tax law, which has become a regular rule for many legal systems in EU countries, and which have long been
called upon by research scientists on pressing economic and legal issues3, at the same time we support the
position on the justification of the idea of convergence of the financial and tax systems of European countries
by the European governing institutions. At the same time, we believe that, in practice, the implementation of
these principles in the consciousness and legal understanding of the highest level of national statesmen will
be a step forward in the development and construction in Ukraine of the so-called “modern Dicey’s concept
of rule”4 on the fair and honest optimization of public relations in the field of taxation, and on the cash
payments to non-resident companies for the services they provide, in particular.
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ
ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ ОБ’ЄДНАННЯ
СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО
БУДИНКУ
The article analyzes the state of constitutional and legal regulation of mechanisms for protecting
the rights of co-owners of an apartment building. Legal guarantees for the protection of housing
and property rights of citizens, enshrined in the current legislation, are given. The regulation of
activities and the functional role of apartment building co-owners association are considered as a
form of public associations and a separate institution of self-government and self-organization of
citizens in order to implement and protect housing rights. The article describes the constitutional
and legal framework and guarantees for the protection of the rights of participants in ABCA, the
legal status of ABCA as an independent subject of protecting the rights of citizens. The main
directions of development of ABCA in Ukraine, problems of legal regulation of their functioning
are given. The issue of legal regulation and functioning of apartment building co-owners
association is covered. Conclusions are given regarding the constitutional and legal justification of
the protection of the rights of homeowners. In this context, the institution of the apartment
building co-owners association as a form of public associations and a separate form of selfgovernment and self-organization of citizens for the implementation and protection of housing
rights is considered. The topical issue of safe creation and functioning of ABCA in Ukraine is
considered. Factors and main obstacles to the effectiveness of ABCA are considered. The article
also covers social factors, such as the lack of active participation of co-owners in the
implementation and protection of their own housing rights. Emphasis is placed on the existing
problems of dishonesty of the founders of apartment building co-owners association as a factor
in numerous violations of the rights of co-owners. The problems are characterized of the main
threats of violations of citizens’ rights and the formation of the ground for the illegal activities of
persons-participants of ABCA. The main prospects for the development of the ABCA institute in
Ukraine and the main directions of their implementation are presented.
Keywords: protection of housing rights, public associations, apartment building co-owners
association, constitutional and legal guarantees.
Постановка проблеми. Захист житлових прав є природною складовою механізму їх реалізації,
відтак засобам та формам юридичного захисту приділяється в науці особлива увага. В цьому світлі,
сучасні гарантії захисту житлових прав об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
викликають особливий інтерес. Ефективність правового захисту прямо впливає на стан належного
забезпечення всіх аспектів користування особою власним житлом на умовах його безпечності,
доглянутості, раціонального використання, управління тощо.
Логічний зв’язок між ефективним забезпеченням житлових прав людини та загальним рівнем її
життя є очевидним. Саме тому захист прав має ґрунтуватись та функціонально придатному правовому
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підґрунті, та опиратись на достатні правові гарантії. Однак реальний стан справ очевидно є далеким
від бажаного. Це виражено, серед іншого, в наявності гострих проблем економічного-правового та
суто юридичного характеру в сфері забезпечення прав власників житла. При цьому, активно
функціонуючий інститут об’єднань співвласників багатоквартирного будинку демонструє певні
позитивні тенденції розвитку та поширення. Таким чином, в умовах доволі несприятливих
юридичних умов, необхідним є детальне вивчення діючих механізмів захисту житлових прав
співвласників багатоквартирних будинків. Вказаний напрям досліджень має слугувати основою
необхідних зрушень в правовій сфері. Тож об’єм наукових досліджень в означеній темі підлягає
систематичній актуалізації, що дозволить своєчасно реагувати на найбільш відчутні загрози
захищеності житловим правам громадян.
Ступінь дослідження теми. Вивчення зазначеної проблематики здійснено в окремих
дослідженнях таких вчених, як В. В. Луць, Є. О. Харитонов, М. К. Галянтич, І. В. Давидова,
О. М. Берназ-Лукавецька, С. Л. Горьова, Л. Г. Паращук, Н. В. Мороз, Т. О. Цимбалістий,
О. Б. Росоляк, О. Д. Крупчан та інші.
Метою статті є дослідження конституційно-правових основ та гарантій захисту прав
співвласників багатоквартирного будинку, дослідження механізму захисту прав учасників об’єднань
співвласників багатоквартирного будинку (Далі – ОСББ) в Україні. Окремим напрямом дослідження є
проблематика застосування діючих правових положень щодо захисту житлових прав власників житла.
Виклад основного матеріалу. Багатоквартирні будинки є невід’ємним елементом сучасних
міст, який набуває в якості форми забезпечення житлом все більшого поширення. Збільшення
кількості населення у таких містах породжує не лише активізацію економічних процесів, але й
зростаючу соціальну напругу, а відповідно і нові правові виклики. Природньо, що і захист прав
співвласників багатоквартирних будинків набуває більшої актуальності.
Насамперед увага науковців навколо функціонування ОСББ має фокусуватись на суспільноправовій природі інституту: розвиненні ОСББ як форми участі громадян в управлінні власним житлом
та захисті житлових прав; зміцненні зв’язків та механізмів взаємодії громадськості та кожного
індивіда зокрема із державними інституціями щодо системного контролю за забезпеченням житлових
прав громадян.
Основою захисту прав співвласників багатоквартирних будинків є їх нормативно-правова
регламентація. Насамперед має значення конституційно-правове закріплення вказаних прав. Так,
відповідно до ст. 41 Конституції України1, кожному гарантовано право володіти, користуватися і
розпоряджатися своєю власністю, якої не може бути позбавлений протиправно.
Порядок припустимого обмеження вказаного права передбачає чіткий перелік підстав. Такі
підстави встановлюються насамперед в судовому порядку. При цьому, відповідно до ст. 55 Основного
Закону, кожному гарантовано право оскаржувати в суді рішення, дії чи бездіяльність органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, звернутись
за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, або
із конституційною скаргою до Конституційного Суду України (Далі – КСУ) у встановленому законом
порядку. Наведені конституційні гарантії є передумовою здійснення правового захисту прав людини
та громадянина (зокрема, права власності).
Важливим елементом механізму захисту прав є гарантоване Конституцією право після
використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод
до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій,
членом або учасником яких є Україна. При цьому не менш вагомим інструментом захисту прав є
самозахист, що полягає у здійсненні конституційного права будь-якими не забороненими законом
засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.
Вагомим кроком у затвердженні вказаного права є його тлумачення рішеннями
Конституційного Суду України. Зокрема Рішенням КСУ від 25.12.1997 № 9-зп2 встановлено, що ч. 1
Конституція України, 1996 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%94%D0%B2%
D1%80#w1_1> (2020, листопад, 12).
2
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадян Проценко Раїси
Миколаївни, Ярошенко Поліни Петрівни та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124
Конституції України (справа за зверненнями жителів міста Жовті Води), 1997 (Конституційний Суд України).
Офіційний сайт Верховної Ради <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-97#n54> (2020, листопад, 12).
1

314

ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)

EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 7 Issue 6 2020

ст. 55 Конституції України слід розуміти таким чином, що кожному гарантується захист прав і свобод
у судовому порядку. Суду забороняється відмовляти у правосудді, якщо особа звертається
за захистом своїх прав на законних підставах. Відмова суду у прийнятті позовних та інших заяв,
скарг, оформлених відповідно до чинного законодавства, є порушенням права на судовий захист, яке
згідно зі статтею 64 Конституції України не може бути обмежене. При цьому додатково
затверджується, що юрисдикція судів (повноваження вирішувати спори про право та інші правові
питання) поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.
Також, згідно позиції КСУ, в ч. 2 ст. 55 Конституції України закріплено, що кожен має
гарантоване державою право оскаржити в суді загальної юрисдикції рішення, дії чи бездіяльність
будь-якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових і службових осіб,
якщо вважає, що такі рішення, дія чи бездіяльність порушують або ущемлюють відповідні права і
свободи, чи перешкоджають їх здійсненню, у зв’язку з чим потребують правового захисту в суді. Така
скарга безпосередньо розглядається судом незалежно від того, що прийнятим раніше законом міг
бути встановлений інший порядок їх розгляду (оскарження до органу, посадової особи вищого рівня
по відношенню до того органу і посадової особи, що прийняли рішення, вчинили дії або допустили
бездіяльність). Використання зазначених позасудових засобів захисту не перешкоджає оскарженню
цих рішень, дій чи бездіяльності до суду1. Загалом, судовий захист деякими вченими вважається
основною юридичною гарантією прав і свобод людини2.
Конституційне право на захист знаходить більш розгорнуте закріплення в положеннях
Цивільного Кодексу України [9]. Положеннями Кодексу закріплюється право на захист цивільних
прав та інтересів у разі їх порушення, невизнання або оспорювання (ч.ч.1,2 ст. 15), способи захисту
цивільних прав та інтересів (ч.2 ст. 16), захист цивільних прав та інтересів Президентом України,
органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого
самоврядування (ст. 17), захист цивільних прав нотаріусом (ст.18), самозахист цивільних прав (ст. 19)
тощо. Також, відповідно статтею 4 Цивільного процесуального кодексу України3 конкретизується
право на звернення до суду за захистом.
Однак, щодо співвласників багатоквартирного будинку існує певна специфіка застосування
закріплених форм правового захисту. Насамперед відіграє значення характер власності, яким є
квартира, або нежитлове приміщення в багатоквартирному будинку. Вказаний тип житлових
приміщень тісно пов’язує законні інтереси та майнові права співвласників, які мають здійснювати їх
таким чином, щоб це не порушувало прав інших мешканців будинку, не створювало загрози цілісності,
безпечності їх житлу тощо. Таким чином, низка прав співвласників багатоквартирного будинку складає
комплекс колективних прав та обов’язків, які підлягають відповідному регулюванню та захисту.
З метою забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання їхніх обов’язків, належного
утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для
сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами, створюються
Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (Далі – ОСББ). Право громадян України
на свободу об’єднання громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод
та задоволення відповідних інтересів випливає з положень ст. 36 Конституції України.
Вказане положення сьогодні конкретизовано Законом України «Про громадські об’єднання»4
від 22 березня 2012 року.
Вказаний вид об’єднань сьогодні може виступати самостійним суб’єктом захисту прав
співвласників багатоквартирного будинку.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Дзюби Галини
Павлівни щодо офіційного тлумачення частини другої статті 55 Конституції України та статті 248-2
Цивільного процесуального кодексу України (справа громадянки Дзюби Г. П. щодо права на оскарження в суді
неправомірних дій посадової особи), 1997 (Конституційний Суд України). Офіційний сайт Верховної Ради
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-97#Text> (2020, листопад, 12).
2
Цимбалістий, Т. О., Росоляк, О. Б. (2016). Органи конституційної юрисдикції в механізмі захисту прав
та свобод людини і громадянина в Україні і Польщі. Актуальні проблеми правознавства, 1, 73-77.
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2016_1_16> (2020, листопад, 12).
3
Цивільний процесуальний кодекс України, 2004 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради
України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=захист#Text> (2020, листопад, 12).
4
Закон Про громадські об’єднання, 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text> (2020, листопад, 12).
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Постановою Верховного Суду № 815/219/17 від 14 березня 2018 року, зокрема, зазначено:
«…реальний захист прав співвласників будинку (членів ОСББ) у певних випадках потребує
звернення до суду. Відтак, невизнання за ОСББ самостійного права на звернення до суду в інтересах
членів, призвело б до неможливості забезпечення і захисту прав співвласників будинку і стало б
невиправданою перешкодою для досягнення мети об’єднання»1. Також, відповідно до п. 3.3 Рішення
Конституційного Суду України у справі N 1-11/2003 від 10 червня 2003 року № 11-рп/2003: «Держава
забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності як у тому, що є загальним для них, так і в його
особливостях відповідно до законів, дія яких на них поширюється»2.
Відповідні положення щодо статусу ОСББ визначено Законом України «Про об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку»3. Фактично, даний інституту є різновидом об’єднання
громадян та специфічною формою саморганізації. ОСББ є юридичною особою, створеною
власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку (ч. 3 ст. 1 Закону).
Однак створення ОСББ має відповідати саме правам та інтересам кожного окремого власника
житлового чи нежитлового приміщення в будинку та меті захисту даних прав. Так, ст. 14 вказаного
Закону гарантує кожному співвласнику вимагати від статутних органів захисту своїх прав та
дотримання співвласниками правил добросусідства.
Сьогодні перспективам ОСББ в Україні надаються позитивні оцінки4, хоча в доктрині
зазначаються незадовільні темпи розвитку інституту. Перелік проблем в сфері захисту прав власників
житла, що є учасниками ОСББ проявляються в багатьох напрямах та на різних фазах функціонування
даного інституту. Недостатньо прозорими є фактичні алгоритми створення ОСББ. Поширеною
проблемою є невідповідність діяльності ОСББ інтересам власників квартир та/або нежитлових
приміщень. Під питанням залишаються окремі аспекти ОСББ як суб’єкту захисту прав співвласників
багатоквартирного будинку.
Висновки. Основоположні засади захисту прав особи випливають з її конституційного права
на захист. Власник житлового чи нежитлового приміщення в багатоквартирному будинку здійснює
захист власних прав на свій розсуд та в межах, встановлених законодавством. Сьогодні офіційно
визнаною та достатньо ефективною інституцією захисту прав співвласників багатоквартирного
будинку ОСББ. Об’єднання можуть користуватись правом звернення до суду за захистом прав
співвласників чи об’єднання. Ефективність ОСББ випливає, серед іншого, з об’єднання зусиль
співвласників щодо ефективної реалізації та захисту своїх житлових прав. Розглянута тема пов’язана
з актуальними питаннями забезпечення та захисту житлових прав. При цьому саме захист житлових
прав громадян займає особливе місце в сучасній юридичній доктрині.
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GENERAL CHARACTERISTICS
OF SEPARATE ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN THE FIELD OF URBAN PLANNING
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ОКРЕМИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР
У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ
The article describes the general characteristics of separate administrative procedures in the field
of urban planning. It is noted that today most of the procedural elements of relations between
citizens and executive authorities, local governments, their officials and other entities that are
authorized to exercise governmental functions by law, are not regulated by law at all, or are
regulated by bylaws. It is noted that those administrative procedures in the field of urban planning,
relevant to the subject of public services, include the following based on current legislation:
registration, permit, issuance of certificates or refusal to issue them, maintaining a single register
of permits. The analysis of the separate administrative procedures in the field of urban planning
is carried out and the author’s vision of their improvement is offered.
Key words: administrative procedure, construction, urban planning, permit, license, register
Постановка проблеми. Сучасні адміністративні реформи та обрання європейських стандартів
якості у здійсненні будівельних робіт, спрямовані на забезпечення ефективного та якісного рівня
законодавчої регламентації процедур у сфері містобудування, що відображаються на рівні
забезпеченості їх проведення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, їх
посадових осіб та інших суб’єктів, які законом уповноважені здійснювати владні управлінські функції
у цій сфері, з метою забезпечення захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
Направленість законодавства на забезпечення прав і законних інтересів фізичних та юридичних
осіб є основною гарантійною ознакою регламентації дотримання процедур у відносинах між
державою та органами влади, їх посадовими особами. Визначення чіткої правової регламентації
адміністративних процедур забезпечить дотримання принципу рівності всіх учасників
адміністративних відносин, а також дасть можливість застосовувати адміністративні процедури
контролю та нагляду за законністю діяльності суб’єктів, які беруть участь у цих відносинах.
Ці питання є особливо актуальними для України, оскільки досі більшість процедурних
елементів відносин органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб
та інших суб’єктів, які законом уповноважені здійснювати владні управлінські функції,
з громадянами або не регулюються законодавством взагалі, або ж регулюються підзаконними
нормативно-правовими актами. Отже, необхідність законодавчого регулювання порядку діяльності
органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та інших суб’єктів,
які законом уповноважені здійснювати владні управлінські функції, і особливо їх відносин
із приватними особами сьогодні не викликає сумнівів1.
Аналіз наукових досліджень та публікацій. Дослідження особливостей регламентації
адміністративних процедур у сфері містобудування проводили низка науковців, таких як: Є.М. Бутаєва,
Офіційний сайт Верховної Ради України (2018). Пояснювальна записка до проекту Закону України
Про адміністративну процедуру. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65307>.
(2020, жовтень, 11).
1
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С.О. Бурмістрова, Л.В. Гуцаленко, Р.С. Джунковська, О.Т. Зима, Ю.О. Легеза, У.О. Марчук,
І.М. Миронець, О.М. Соловйова, В.Г. Тарасюк, О.О. Юшкевич та інші. Однак, незважаючи на наявність
наукових доробок слід зазначити, що питання адміністративних процедур у сфері надання сервісних
послуг, що виникають під час виконання будівельних робіт, є малодослідженим.
Метою статті є розкриття змісту публічно-сервісної діяльність у сфері містобудування,
надання його авторського визначення з урахуванням адміністративних реформ державних інституцій.
Виклад основного матеріалу. Для розкриття поставленої мети, звернемося до теорії
адміністративного права з метою визначення сутності адміністративних процедур. Так, вченіадміністративісти під адміністративною процедурою розуміють встановлений чинним
законодавством порядок розгляду суб’єктами публічного адміністрування індивідуальних
адміністративних справ щодо реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів окремої фізичної
та юридичної особи, що завершується ухваленням адміністративного акта1. Думка В.В. Галунька
мало чим відрізняється від попередньої, оскільки науковець акцентує увагу на тому, що головне
завдання адміністративних процедур – сприяння реалізації прав, свобод та законних інтересів
фізичних і юридичних осіб2. Більш того, саме процедурні норми, як зазначає науковець, складають
основу позитивної діяльності публічної адміністрації3. Звідси випливає думка, з якою ми солідарні,
що адміністративні процедури покликані створенню комфортних умов взаємодії громадян і
публічних органів, забезпеченню ефективного функціонування виконавчих структур, їхньої
відкритості, прозорості процесу підготовки й ухвалення управлінських рішень, обмеженню
адміністративного свавілля і посадових зловживань4.
Адміністративні процедури та відносини потребують правового регулювання для досягнення
реалізації прав, свобод та законних інтересів осіб. На сьогодні відсутній законодавчий акт, який
закріплював визначення поняття «адміністративні процедури» та регламентував відповідні відносини
між їх суб’єктами та учасниками. У 2018 році, а згодом – 2020 році розроблений Проект Закону про
адміністративну процедуру реєстраційний номер 3475 від 14.05.2020, що пройшов перше читання5.
Проект направлений на врегулювання відносин органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб
з фізичними та юридичними особами щодо прийняття адміністративного акта та його виконання.
Перш ніж розкривати характеристику адміністративних процедур у сфері містобудування,
хочемо акцентувати увагу, що на сьогодні відповідно до рівня можливої небезпеки для здоров’я і життя
людей усі будівлі і споруди мають свій клас наслідків (відповідальності). Відповідно до ст. 32 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності»6 усі об’єкти поділяються за такими класами
наслідків (відповідальності): незначні наслідки – СС1; середні наслідки – СС2; значні наслідки – СС3.
Вказана стаття до категорії класу наслідків (відповідальності) будівель і споруд відносить
характеристику рівня можливої небезпеки для здоров’я і життя людей, які постійно або періодично
перебуватимуть на об’єкті або які знаходитимуться зовні такого об’єкта, матеріальних збитків чи
соціальних втрат, пов’язаних із припиненням експлуатації або з втратою цілісності об’єкта7.
Розкриваючи поставлену мету, переважно ми будемо звертатися до об’єктів, віднесених
до класів наслідків (відповідальності) СС1. Слід акцентувати увагу, що Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності» не визначає, які будівельні об’єкти відносяться до класів
наслідків (відповідальності) СС1, але ч. 5 ст. 32 вказаного закону зазначає, що до незначних наслідків
(СС1) не можуть бути віднесені об’єкти: характеристики можливих наслідків від відмови (стану
об’єкта, при якому неможливо використовувати його або складову частину за функціональним
призначенням) яких перевищують: рівень можливої небезпеки для здоров’я і життя людей, які
Галунько, В., Діхтієвський, П., Кузьменко, О., Стеценко, С. та інші (2018). Адміністративне право України.
Повний курс. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 200.
2
Галунько, В.В. (ред.) (2015). Адміністративне право України. Загальне адміністративне право: навчальний
посібник. Херсон: Грінь Д.С., 1, 221.
3
Там само.
4
Галунько, В.В. (ред.) (2015). Адміністративне право України. Загальне адміністративне право: навчальний
посібник, 1; Галіцина, Н. В. (2010). Адміністративна процедура як інститут адміністративного процесу. Форум
права, 4, 163-177. <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10gnviap.pdf>. (2020, жовтень, 11).
5
Офіційний сайт Верховної Ради України (2020). Проект Закону про адміністративну процедуру
<http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68834>. (2020, жовтень, 11).
6
Закон України Про регулювання містобудівної діяльності, 2011 (Верховна Рада України). Офіційний сайт
Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text>. (2020, жовтень, 11).
7
Там само.
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постійно перебуватимуть на об’єкті, – 50 осіб; рівень можливої небезпеки для здоров’я і життя людей,
які періодично перебуватимуть на об’єкті, – 100 осіб; рівень матеріальних збитків чи соціальних
втрат, пов’язаних із припиненням експлуатації або з втратою цілісності об’єкта, – 2500 мінімальних
заробітних плат (до розрахунку збитків не включаються збитки замовників будівництва, які будують
об’єкти без залучення коштів державного або місцевого бюджетів, кредитних коштів, наданих під
державні гарантії, коштів державних та комунальних підприємств, бюджетних установ); пам’ятки
культурної спадщини національного та місцевого значення, визначені відповідно до Закону України
«Про охорону культурної спадщини»1; нове будівництво яких здійснюється в охоронній зоні пам’яток
культурної спадщини національного та місцевого значення (розміри охоронної зони не можуть бути
менші за два горизонтальні або два вертикальні розміри пам’ятки); об’єкти підвищеної небезпеки,
ідентифіковані відповідно до Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»2; житлові будинки
понад чотири поверхи; об’єкти, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля»3 (крім об’єктів, які виробляють електричну енергію
з енергії вітру, за умови позитивного висновку уповноваженого органу з оцінки впливу
на довкілля)4. Отже, шляхом методу виключення, до класів наслідків (відповідальності) СС1
не відносяться вказані вище показники, у разі їх наявності чи перевищення.
Повертаючись до аналізу адміністративних процедур у сфері містобудуванні, що притаманні
суб’єкту з надання публічно-сервісних послуг, виходячи з норм чинного законодавства, можна
виділити наступні: реєстраційна, дозвільна, видача сертифікатів або відмова у їх видачі, ведення
єдиного реєстру дозвільних документів.
Почнемо з реєстраційної, яка випливає з ч. 2 Положення про Державну сервісну службу
містобудування України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня
2020 р. № 218. Так, Держсервісбуд отримує повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
або про початок виконання будівельних робіт, здійснює внесення змін до них, а також скасовує право
на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення5.
Вказані дані Держсервісбуд вносить до єдиного реєстру документів.
Процедура врегулювання проведення підготовчих робіт здійснюється відповідно до вимог
ст. 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»6 та Порядком виконання
підготовчих та будівельних робіт, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України
від 13.04 2011 р. № 4667.
Суть підготовчих робіт зводиться до проведення робіт з підготовки земельної ділянки,
влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення
елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки, вишукувальні роботи, роботи
із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і
обслуговування будівництва, улаштування під’їзних шляхів, складування будівельних матеріалів,
підведення тимчасових інженерних мереж, а також з винесення інженерних мереж та видалення
зелених насаджень8.
Підготовчі роботи, визначені будівельними нормами, стандартами і правилами, можуть
виконуватися замовником після набуття права на земельну ділянку відповідного цільового
Закон України Про охорону культурної спадщини, 2000 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної
Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text>. (2020, жовтень, 11).
2
Закон України Про об’єкти підвищеної небезпеки, 2001 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної
Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2245-14#Text>. (2020, жовтень, 11).
3
Закон України Про оцінку впливу на довкілля, 2017 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради
України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text>. (2020, жовтень, 11).
4
Закон України Про регулювання містобудівної діяльності, 2011 (Верховна Рада України). Офіційний сайт
Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text>. (2020, жовтень, 11).
5
Постанова Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України, 2020 (Кабінету Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради
України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/218-2020-%D0%BF#top>. (2020, жовтень, 11).
6
Закон України Про регулювання містобудівної діяльності, 2011 (Верховна Рада України). Офіційний сайт
Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text>. (2020, жовтень, 11).
7
Постанова Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт, 2011 (Кабінет Міністрів України).
Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-2011-%D0%BF#Text>.
(2020, жовтень, 11).
8
Там само.
1

320

ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)

EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 7 Issue 6 2020

призначення та подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт до відповідного
органу державного архітектурно-будівельного контролю1. Виконання підготовчих робіт може
здійснюватися на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт або дозволу
на виконання будівельних робіт. Також, для отримання дозволу на початок виконання будівельних
робіт для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єкта будівництва
запроваджено чек-лист, за формою згідно з додатком 9-1 до Порядку виконання підготовчих та
будівельних робіт, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04 2011 р. № 466.
Під час подання документів через центр надання адміністративних послуг повноту поданих
документів перевіряє посадова особа такого центру згідно з переліком, зазначеним у чек-листі.
Отже, для здійснення підготовчих робіт необхідно: набути права на земельну ділянку
відповідного цільового призначення; подати повідомлення про початок виконання підготовчих робіт,
тобто на цій підставі вже можна розпочинати підготовчі роботи, а отримання дозволу на виконання
будівельних робіт від Держсервісбуду впливає лише на перехід до наступної стадії – від підготовчих
до безпосереднього виконання будівельних робіт; по-третє, термін дії документів, що надають право
на виконання підготовчих робіт, обмежений, вони діють до моменту отримання права на виконання
будівельних робіт.
Як ми вже зазначали вище, дані щодо надання (отримання), відмови у видачі чи анулювання
(скасування), внесення змін до документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних
робіт, вносяться Держсервісбудом до реєстру на підставі інформації, поданої відповідними органами
державного архітектурно-будівельного контролю, автоматично за допомогою програмних засобів
ведення реєстру в день її надходження2.
Відповідно до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466, під час дії експериментального
проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері
будівництва (далі – електронна система) функції реєстру покладаються на Реєстр будівельної
діяльності першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва3, а також
електронного кабінету користувача електронної системи, на аналізі яких ми зупинімося пізніше.
Наступною процедурою у сфері містобудування, яка притаманна Держсервісбуду, ми виділили
дозвільну. Як ми вже зазначали вище, Держсервісбуд має право видавати дозволи на виконання
будівельних робіт, відмовляти у їх видачі та анулювати.
Початок виконання будівельних робіт має здійснюватися на підставі отримання відповідного
дозволу. Проходження дозвільної процедури регламентується Законом України «Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності» від 06 вересня 2005 року, який визначає правові та
організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і
встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного
характеру, та адміністраторів4, у тому числі на будівництво об’єктів.
Вказаний закон під дозвільною (погоджувальна) процедурою розуміє сукупність дій, що
здійснюються адміністраторами та дозвільними органами під час проведення погодження (розгляду),
оформлення, надання висновків тощо, які передують отриманню документа дозвільного характеру5.
Отже, в основу дозвільної (погоджувальної) процедури лягають погоджувальні дії, аналіз
на відповідність стандартам та вимогам, застосування заборон.
Як слушно зазначає М. Околович: маючи адміністративно-правову природу, дозвільна система
у сфері містобудування регулює межі дозволеного й недозволеного при здійсненні підготовчих та
будівельних робіт і спрямована на врегулювання відносин, що виникають у зв’язку з реалізацією
майнових прав забудовника, інтересів територіальних громад, а також цілого спектру прав та свобод
фізичних та юридичних осіб6.
Там само.
Там само.
3
Там само.
4
Закон України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, 2005 (Верховна Рада України).
Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15#Text>. (2020, жовтень, 11).
5
Там само.
6
Околович, М. Є. (2018). Адміністративно-правове регулювання містобудівної діяльності органами місцевого
самоврядування: дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук. Одеса: Одеський
Державний Університет Внутрішніх Справ, 133.
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М. Околович до дозвільних засобів правового регулювання містобудівної діяльності органами
місцевого самоврядування відносить наступні:
– отримання будівельного паспорта або отримання вихідних даних, отримання технічних умов;
– отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт;
– прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів1.
На нашу думку, запропонований науковцем перелік дозвільних адміністративно-правових
заходів не є вичерпним, тому, виходячи з аналізу чинного законодавства, пропонуємо до нього
віднести:
– отримання кадастрового номеру земельної ділянки;
– проходження експертизи проектної документації на будівництво об’єкта;
– отримання будівельного паспорта з визначенням технічних умов;
– отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт;
– прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
Дозвільні документи, що надають право на виконання будівельних робіт, є чинними
до завершення будівництва. Дані дозвільні документи видаються через Реєстр будівельної діяльності.
Більш того, виконувати будівельні роботи без подання повідомлення про початок виконання
будівельних робіт забороняється2.
Підставою для відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт є: 1) неподання
документів, необхідних для прийняття рішення про видачу такого дозволу; 2) невідповідність
поданих документів вимогам законодавства; 3) виявлення недостовірних відомостей у поданих
документах; 4) результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України «Про
оцінку впливу на довкілля»3.
Вказаний перелік підстав відмови є недосконалим, оскільки замовник може помилитися або
некоректно сформулювати назву об’єкта в заяві, що призведе визнання документів як такі, що
не відповідають вимогам законодавства. У даному випадку повинна бути відпрацьований
оперативний взаємозв’язок посадовця та замовника. Відповідно до оприлюднених на Єдиному
державному веб-порталі даних Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання
підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва,
за 2020 рік органи державного архітектурно-будівельного контролю відмовили у реєстрації
дозвільних документів та документів про прийняття об’єктів в експлуатацію близько 110 000 разів,
що становить приблизно 7,7% відсотка від загальної кількості документів зареєстрованих органами
ДАБК станом на лютий 2020 року. Тільки за один день – 05.02.2020 – відсоток відмов склав 17,9%4.
Дана статистика говорить про наявність безпідставної відмови у надання дозвільних документів.
Висновок. Для уникнення проявів безпідставної відмови, спираючись на формальні,
стилістичні чи граматичні помилки тощо під час опрацювання та реєстрації дозвільних документів,
видачі дозволу на виконання будівельних робіт, пропонуємо ч. 4 ст. 37 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності» доповнити пунктом, який має передбачати відповідальність
посадових осіб у разі виявлення безпідставної відмови, виклавши його у наступній редакції:
У разі безпідставної відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт, реєстрації
(повернення) декларації про готовність об’єкта до експлуатації та видачі (відмови у видачі)
сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта,
особа, яка прийняла таке рішення, а також керівник цього територіального органу, притягуються
до дисциплінарної відповідальності.
Також заслуговує на увагу поданий законопроект «Про внесення змін до деяких законів
України щодо містобудівної та архітектурної діяльності» від 14.04.2020 № 3336, розробленого групою
народних депутатів5. Даний законопроект передбачає запровадження приватних реєстраторів,
Там само.
Закон України Про регулювання містобудівної діяльності, 2011 (Верховна Рада України). Офіційний сайт
Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text>. (2020, жовтень, 11).
3
Там само.
4
Брикайлоб, Ю. (2020). Відмови ДАБІ: статистика з 2013 по 2020. Dreamdim
<https://dreamdim.ua/uk/vidmovy-dabi-statystyka-z-2013-po-2020/>. (2020, жовтень, 11).
5
Офіційний сайт Верховної Ради України (2020). Проект закону України Про внесення змін до деяких законів
України щодо містобудівної та архітектурної діяльності
<http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI01851A.html>. (2020, жовтень, 11).
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з наданням повноважень з реєстрації, видачі, відмови у видачі чи анулювання (скасування)
дозвільних документів у сфері містобудівної діяльності та проведення державного архітектурнобудівельного контролю. Приватним реєстраторам надається більше коло повноважень у порівнянні
з органам місцевого самоврядування у сфері містобудування, а саме: здійснення державного
архітектурно-будівельного контролю щодо найскладніших об’єктів будівництва класу наслідків
(СС3) та об’єктів поза межами населених пунктів.
На нашу думку, таку досить відповідальну перед населенням функцію, як здійснення
будівельного контролю та видачі/скасування дозвільних документів, має виконувати виключно
спеціалізований державний орган з передбаченими на рівні законодавства відповідних завдань та
ступенем відповідальності у разі його порушення.
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NOTARIAL CERTIFICATION OF THE WILL
AS A GUARANTEE OF ENSURING
THE RIGHTS OF THE LEGATOR
Іванна Граніна
Національний університет «Одеська юридична академія», Україна

НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ЗАПОВІТУ
ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДОДЕРЖАННЯ ПРАВ ЗАПОВІДАЧА
The article analyzes the peculiarities of the will, in particular its design, which would not violate
the rights of the legator. It is concluded that the notarization of the will is a guarantee of real
enforcement of the legator’s rights. Therefore, the function of the notary to verify the accuracy of
the wording of the legator in the will is important and responsible. Therefore, the text of the will
may not contain inaccuracies in the wording, as this may lead to misreading, complicating or
preventing the implementation of the provisions of such a will. As the will is implemented only
after the death of the legator, there is no real opportunity to clarify certain provisions of the will.
The need in practice is determined to clearly distinguish between cases that result to the invalidity
of the will (such as lack of notarization) and errors that can not lead to the invalidity of the will
(such as lack of indication of place and time of the will), but should be corrected (due to the fact
that such a possibility exists after the death of the testator).
Keywords: inheritance, will, legator, heir, notary, notarization of the will.
Постановка проблеми. Важливе значення для дійсності того чи іншого виду правочину має
його оформлення (форма). Законодавець встановлює загальні вимоги, додержання яких є необхідною
передумовою для чинності правочину. Зокрема, ч. 4 ст. 203 передбачає необхідність вчинення
правочинів у формі, встановленій законом. Недодержання такої вимоги є підставою для визнання
правочину недійсним (ст. 215 ЦК України). Отже, враховуючи що заповіт є правочином, і відповідно
до законодавства має вчинятися у письмовій формі з обов’язковим нотаріальним посвідченням,
неналежне оформлення заповіту може ускладнити і без того складну процедуру виконання заповіту.
Зокрема, основними вимогами, які висуваються до форми заповіту законодавцем, є: укладення
його в письмовій формі (із зазначенням місця та часу його складення), особисте підписання
заповідачем (за умови відсутності такої можливості особа у зв’язку з хворобою або фізичною вадою
може доручити у її присутності підписати текст правочину (в даному випадку заповіту) іншій особі),
обов’язкове посвідчення нотаріусом або іншими посадовими, службовими особами (які визначені
у статтях 1251-1252 ЦК України1). Також важливою є і вимога державної реєстрації заповіту
у Спадковому реєстрі, що передбачено Постановою КМУ2.
Для того, щоб виконавець заповіту послідовно, у повній відповідності з законом здійснював усі
дії з виконання заповіту, необхідне, перш за все, правильне оформлення основного акту, на якому
ґрунтуються повноваження виконавця заповіту – заповідального розпорядження (заповіту). А вже
потім, пересвідчившись у дотриманні вимог законодавства щодо форми заповіту, нотаріус
Цивільний кодекс України, 2003 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2020, листопад, 25).
2
Про затвердження Порядку державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі.
Постанова Кабінету Міністрів України, 2011 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради
України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/491-2011-%D0%BF#Text> (2020, листопад, 25).
1
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відповідним чином посвідчує повноваження виконавця заповіту, надавши йому свідоцтво. Отже,
однією з гарантій додержання прав заповідача є нотаріальне посвідчення заповіту. Враховуючи
кількість питань, які виникають на практиці, теоретичне вивчення зазначених питань є актуальним та
необхідним для якісного забезпечення захисту прав заповідача.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Окремі аспекти спадкування за заповітом та його
виконання були предметом наукових досліджень Л.В. Козловської, О.Є. Кухарєвого, С.В. Мазуренко,
Р.А. Майданика, Є.О. Рябоконя, Є.В. Фесенко, І.Я. Федорич, Є.І. Фурси, С.Я. Фурси, Л.В. Шевчук,
Є.О. Харитонова та ін. Разом з тим, постійне напрацювання судової практики, оновлення
законодавства, соціально-економічні умови існування зумовлюють необхідність звернення
до дослідження інституту заповіту в сучасному цивільному праві України, зокрема, як інструменту
забезпечення права заповідача на вільне волевиявлення щодо долі свого майна після смерті.
Метою статті є аналіз українського законодавства та судової практики щодо ролі нотаріуса при
посвідченні заповіту, та самого факту нотаріального посвідчення як елементу забезпечення
додержання прав заповідача.
Виклад основного матеріалу. Згідно ст. 1233 ЦК України заповіт – це особисте розпорядження
фізичної особи на випадок своєї смерті. Законодавець звертає увагу на те, що заповідачем може бути
фізична особа з повною цивільною дієздатністю, тобто особа, яка досягла повноліття. Однак у разі
реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної
дієздатності з моменту реєстрації шлюбу. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній
особі, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана
матір’ю або батьком дитини. Отже, заповідальна правоздатність формально визнається за кожною
фізичною особою, однак, на відміну від інших елементів правоздатності фізичної особи, вона
фактично звужена суто особистим характером заповіту як правочину, який не можна вчинити через
представника. У зв’язку з цим в літературі зазначається, що право заповідати з’являється у фізичної
особи з виникненням у неї права ухвалення рішення про здійснення заповіту чи виникненням у неї
заповідальної дієздатності, яка виникає на момент повноліття.1
Аналіз судової практики дає висновок стверджувати, що правильне встановлення цивільної
дієздатності особи має провідне значення для чинності заповіту. Для чого потрібно документально
обґрунтувати факт обмеженої цивільної дієздатності або взагалі недієздатності, оскільки правові
наслідки такого правочину дуже суттєві для визначення «реальних» спадкоємців.
Проте, звертаючись до ґрунтовного тлумачення права на заповіт, необхідно зазначити, що це
питання не має однозначного вирішення щодо посвідчення заповітів обмежено дієздатних осіб.
Зокрема, існує правова позиція науковців (наприклад, це М.Ю. Барщевський 2, В.К. Дронников3,
Т.Д. Чепіга4), які на відміну від інших авторів передбачають можливість за частково дієздатними
особами заповідати своє майно з таких підстав: особа, що зловживає спиртними напоями або
наркотичними засобами, не позбавляється законом повної громадянської дієздатності, а лише
обмежується у ній; метою призначення піклувальника є недопущення громадянином такого
використання свого майна, що йтиме на шкоду йому самому, його сім’ї; заповіт здійснюється лише
після смерті заповідача і не може бути використаним для продовження зловживання спиртними
напоями та наркотичними засобами.
Тобто, досить цікава аргументація зробленої пропозиції має під собою грунт, який можна було
б вважати логічним і в дусі сучасної демократизації суспільних відносин.
Можна додати, що законодавець, обмежуючи громадянина в праві здійснювати значимі
цивільно-правові правочини, мав на увазі також легку можливість шахраїв обдурити і вплинути
на обмежено дієздатну особу при укладенні правочини. Але заповіт – це односторонній правочин,
за яким заповідач передає все своє майно або його частку та може визначати ті умови, за якими
спадкоємці вправі його прийняти. Отже, при посвідченні заповіту вплив інших осіб на заповідача має
бути обмеженим.
З позицій практики слід суттєво переглянути таку можливість, оскільки обмежено дієздатні
особи, які зловживають спиртними напоями та наркотичними засобами стають легкою здобиччю
Писарєва, Е. (2009). Заповіт як підстава виникненняспадкових відносин: деякі аспекти правового регулювання.
Вісник академії управління МВС, 3, 106.
2
Барщевский, М. Ю. (1989). Если открылось наследство. Москва: Юридическая литература, 68.
3
Дронников, В. К. (1974). Наследственное право Украинской ССР. Київ: Вища школа, 72.
4
Чепига, Т. Д. (1965). К вопросу о праве завещать. Весник МГУ, 2, 51.
1
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шахраїв, можуть за одну «необхідну» для них дозу алкоголю або наркотику винести з дому будь-яку
річ тощо, а тому доцільно не надавати права обмежено дієздатним особам посвідчувати заповіти. Вже
існує доволі багато громадян, які підписували договори щодо відчуження квартир і які опинилися «на
вулиці», а тому потрібно дбати про інтереси осіб, які надають допомогу обмежено дієздатним особам,
та їх родичів.
Кожна людина, незалежно від того, чи є вона громадянином України, іноземцем, чи особою без
громадянства, вправі посвідчити від свого імені заповіт на території України.
Заповіт – це односторонній правочин, який повинен бути укладений у письмовій формі
із зазначенням місця і часу його посвідчення, підписаний особисто заповідачем і посвідчений
нотаріусом або іншими службовими особами, уповноваженими на це.
При цьому слід розуміти, що відсутність однієї з умов може стати причиною визнання заповіту
недійсним. Однак, проти кого буде спрямована дія закону. Стаття закону перераховує комплекс умов,
які співіснують, але можуть поглинатися одним суттєвим аспектом. Так, недійсність заповіту може
виникнути лише в тому разі, коли особа не звернулася до нотаріуса й на складеному заповіті відсутні
будь-які ознаки нотаріального його посвідчення. Йдеться про випадок, коли після смерті особи
заповіт буде знайдено в тому приміщенні, де знаходився спадкодавець.
Коли ж заповіт нотаріально посвідчений і в ньому не зазначені місце й час його укладення, то
це необхідно відносити до помилки нотаріуса, але помилки, яка може бути виправлена, оскільки
нотаріус зобов’язаний реєструвати вчинювані нотаріальні дії у відповідних реєстрах нотаріальних
дій, а відомості про посвідчення заповіту мають вноситися також до комп’ютерної бази даних –
Спадкового реєстру1.
Якщо в заповіті відсутня дата його посвідчення, то ця обставина має правове значення, коли
в державному нотаріальному архіві існують і заповіти, складені від імені спадкодавця або стосовно
особи є відомості про її недієздатність під час посвідчення заповіту, а при відсутності такої інформації
немає підстав для визнання такого заповіту недійсним з причин відсутності дати.
Якщо ж на заповіті відсутній особистий підпис заповідача, то такий заповіт, на наш погляд, має
визнаватися недійсним. Це свідчить про помилку як нотаріуса, так і особи, оскільки відомості про
необхідність підписання документів є загальновідомими і не пов’язуються із спеціальною
юридичною компетенцією.
Вимагаючи від заповідача додержання обов’язкової процедури нотаріального посвідчення
заповіту, законодавець одночасно вживає заходів для охорони його прав, оскільки при цьому
покладає на нотаріуса обов’язок чітко дотримуватись вимог закону. Така правова функція
нотаріального процесу передбачена саме для юридичне необізнаних осіб.
Таким чином, можна зробити висновок, що в силу ролі нотаріуса в правовій системі України та
його компетенції, саме на нього покладається обов’язок додержуватися вимог закону і контролювати
дії особи від можливих процесуальних помилок. Це положення випливає з процесуального порядку
здійснення нотаріального процесу, тобто в силу ст. ст. 5,6 Закону України «Про нотаріат» 2 нотаріус
зобов’язаний виконувати обов’язки згідно із законом. Отже, можна зробити висновок про те, що в ст.
1247 ЦК України достатньо залишити лише одну умову, що заповіт підлягає обов’язковому
нотаріальному посвідченню. При цьому, всі інші вимоги, які стосуються змісту та вимог щодо
оформлення заповіту можуть бути перенесені до Закону України «Про нотаріат». Це зауваження має
підкреслити відмінність норм матеріального і процесуального характеру. Оскільки нотаріальний
процес має певну форму, то й норми, що регламентують вимоги до форми, мають відноситись
до процесуальних.
Нотаріус на прохання особи вправі записати заповіт з її слів власноручно або за допомогою
загальноприйнятих технічних засобів.
Звертаємо увагу, що законодавець передбачив право посвідчувати заповіт за бажанням
заповідача при свідках. У населених пунктах, де немає нотаріусів, заповіти, крім секретного,
посвідчують посадові, службові особи відповідного органу місцевого самоврядування. Також
законодавець встановлює вичерпний перелік осіб, чиє посвідчення заповіту прирівнюється
Положення про спадковий реєстр: Наказ Міністрерства юстиції України, 2011 (Верховна Рада України).
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-11#Text>
(2020, листопад, 25).
2
Про нотаріат, 1993 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text> (2020, листопад, 25).
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за правовим значенням до нотаріального (див. ст. 1252 ЦК України). Говорячи про заповіти, що
прирівнюються за правовим значенням до нотаріально посвідчених, слід зауважити, що ці випадки
слід розуміти як виняток із правила, а не саме правило, адже відповідні службові особи мають право
посвідчити заповіт лише при наявності свідків, яких, відповідно до ст. 1255 ЦК України, повинні
попереджувати про нерозголошення факту складання заповіту. При посвідченні заповітів службові
особи, визначені в ст. 1252 ЦК України, повинні дотримуватися загальних вимог до форми заповіту,
передбачених у ст. 1247 ЦК України1.
Крім того, юридичні знання у більшості перелічених у ст. ст. 1251, 1252 ЦК України осіб, що
мають право за певних обставин посвідчити заповіт, важко назвати ґрунтовними. При цьому,
процесуальний порядок набрання законної сили заповітом, посвідченим такими особами, також
відрізняється від нотаріального посвідчення. Частини 6 ст. 40 Закону України «Про нотаріат»
передбачає, що державний нотаріус державного нотаріального архіву зобов’язаний перевірити
законність заповіту, що надійшов на зберігання, та залишити у себе отриманий ним примірник
заповіту з повідомленням про це заповідача та посадової особи, яка посвідчила заповіт. У разі
встановлення невідповідності заповіту законові державний нотаріус державного нотаріального архіву
повідомляє про це заповідача і посадову особу, яка посвідчила заповіт.
Така процедура перегляду змісту заповіту дозволяє встановити наявність розбіжностей у змісті
заповіту з вимогами закону, але, на наш погляд, такий процесуальний порядок не має під собою
правового змісту, не відповідає загальноприйнятій компетенції нотаріальних органів тощо. В цьому
випадку повинна мати місце лише констатація факту розбіжності заповіту із законом, оскільки,
за загальним правилом, повноваженнями щодо визнання угод недійсними, в тому числі й заповіту як
односторонньої угоди, наділений виключно суд. Тому пропонуємо розглядати дії завідуючого
державним нотаріальним архівом лише як попередню перевірку юридичної компетентності
заповідача та дій особи, яка посвідчила заповіт.
Якщо заповідач внаслідок фізичної вади (хвороби) або з будь-яких причин не може підписати
особисто заповіт, за його дорученням та у його присутності і в присутності нотаріуса або посадової
особи заповіт може бути підписаний іншим громадянином у відповідності з пунктом 16 Інструкції
про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. При цьому в посвідчувальному написі
обов’язково зазначаються причини, через які заповідач не міг підписати заповіт власноручно. Заповіт
не може підписати особа, на користь якої його зроблено.
Звертаємо увагу, що в такому випадку (відповідно до ст. 1253 ЦК України) посвідчення даного
заповіту повинно відбуватися також в присутності не менш як двох свідків2.
На бажання заповідача нотаріус також може посвідчити заповіт при свідках, яких повинно бути
не менше ніж два. У тексті заповіту зазначаються відомості про свідків, зокрема: прізвище, ім’я та по
батькові кожного, дати їх народження, реквізити паспортів чи інших документів, на підставі яких
встановлено особу свідка.
Свідки зобов’язані прочитати заповіт вголос та проставити на ньому підписи.
Свідками можуть бути лише особи з повною цивільною дієздатністю. Свідками, крім осіб,
на користь яких складено заповіт, не можуть бути також члени сім’ї та близькі родичі спадкоємців
за заповітом, особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт, а також нотаріус.
У відповідності зі статтями 1234, 1254 ЦК України3 та статтями 56, 57 Закону України «Про
нотаріат»4, заповіт може бути складено, змінено або скасовано лише особисто самим громадяниномзаповідачем. Вчинення заповіту через представника не допускається.
Позитивним, на нашу думку, є те, що розголошувати відомості стосовно факту складення
заповіту, його змісту, скасування або зміни до відкриття спадщини не мають права, окрім нотаріуса,
також інші посадові особи, котрі посвідчують заповіт, та фізична особа, яка підписує заповіт замість
заповідача.
Цивільний кодекс України, 2003 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2020, листопад, 25).
2
Цивільний кодекс України, 2003 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2020, листопад, 25).
3
Цивільний кодекс України, 2003 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2020, листопад, 25).
4
Про нотаріат, 1993 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text> (2020, листопад, 25).
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Висноски. Основним призначенням заповіту є визначення спадкоємців на майно. Заповідач
може обирати спадкоємців самостійно, незалежно від того, чи входять вони до кола спадкоємців
за законом, і тих, які не входять до цього кола, інших учасників цивільних відносин. Якщо заповідач
виявив бажання залишити конкретне майно конкретним особам, то він повинен чітко зазначити, яке
саме майно кому конкретно він заповідає. За бажанням заповідача в тексті заповіту можна зазначати
родинні відносини зі спадкоємцем.
Особливу увагу нотаріус зобов’язаний приділити викладенню волевиявлення заповідача, тобто
перевірити, щоб заповіт не містив висловів, у яких були б протиріччя. В даному випадку необхідно
пам’ятати, що текст заповіту не може містити неточності в формулюваннях, адже це може потягнути
за собою різночитання, ускладнивши чи унеможлививши виконання положень такого заповіту.
Важливо також пам’ятати, що заповіт реалізується лише після смерті заповідача, а отже,
відсутня реальна можливість уточнювати чи з’ясовувати певні положення заповіту. Саме тому заповіт
повинен містити такі формулювання, щоб розпорядження заповідача не викликало непорозумінь чи
суперечок після відкриття спадщини.
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PECULIARITIES OF NOTARIAL
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ОСОБЛИВОСТІ НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ
БЕЗВІДКЛИЧНИХ ДОВІРЕНОСТЕЙ
З КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ
This scientific article analyzes the theoretical approaches, as well as the provisions of current
legislation of Ukraine related to irrevocable powers of attorney in corporate rights. Their issuance
is provided by the Law of Ukraine «On Limited Liability Companies and Additional Liability
Companies». The features of the content of irrevocable powers of attorney are determined taking
into account the main approaches to understanding the legal nature of a power of attorney,
contract of agency, corporate agreement, as well as on the basis of legislative and doctrinal
definitions of irrevocable power of attorney and its characteristics. Based on the provisions of
current legislation and notarial practice, the peculiarities are established of the procedure for
issuing and notarizing such powers of attorney, their validity and the procedure for revocation.
Keywords: irrevocable power of attorney, voluntary representation, power of attorney, notarial
activity, notarisation.
Актуальність даної теми пов’язана, в першу чергу, з необхідністю постійного вдосконалення
правового регулювання відносин, що виникають у зв’язку із створенням, функціонуванням,
припиненням господарських товариств, а також з необхідністю вчинення нотаріальних дій
на високому рівні юридичної техніки та врахування у нотаріальній практиці посвідчення
довіреностей останніх надбань правової доктрини.
Метою даного дослідження є аналіз існуючих наукових підходів, а також положень чинного
законодавства України, щодо поняття безвідкличної довіреності з корпоративних прав, визначення її
специфічних рис, а також, з урахуванням правозастосовчої діяльності приватних нотаріусів,
встановлення особливостей видачі цих довіреностей, їх нотаріального посвідчення, дії, порядку
скасування, з’ясування особливостей змісту таких довіреностей з урахуванням Закону України «Про
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та Цивільного кодексу України.
Для початку слід зазначити, що на сьогоднішній день відсутні комплексні дослідження правової
природи та особливостей застосування безвідкличних довіреностей у національному праві, разом з тим
відсутні такі дослідження і стосовно безвідкличних довіреностей з корпоративних прав, оскільки
зазначений підінститут є новелою українського законодавства. Проте, в загальних рисах деякі аспекти
природи безвідкличних довіреностей з’ясовувалися вченими-цивілістами в рамках дослідження
інституту представництва в цивільному праві України, зокрема про них зазначалося у працях
О.В. Дзери, А.І. Дрішлюка, С.Я. Фурси, Є.І. Фурси, Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової. Окремо слід
зазначити дисертаційне дослідження Р.А. Бєсєдіна, яке хоча й присвячене питанню визначення
безвідкличних довіреностей, проте робить це з позицій чинного законодавства Російської Федерації.
Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про товариства з обмеженою
та додатковою відповідальністю» (далі – Закон), для лібералізації господарських правовідносин
та пристосування чинного законодавства до вимог ринкової економіки, стало закономірним явищем
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на шляху до досягнення вищезазначеної мети. Проте, деякі питання щодо застосування на практиці
положень даного нормативно-правового акту, на наш погляд, не є однозначними, зокрема це
стосується такої новели Закону як безвідклична довіреність з корпоративних прав. Відповідно до ст. 8
Закону, «у разі якщо довіреність видається з метою виконання або забезпечення виконання
зобов’язань учасників як сторін корпоративного договору, предметом яких є права на частку
у статутному капіталі або повноваження учасників, довіритель може зазначити у довіреності, що
до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована
лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність). Така довіреність підлягає
нотаріальному посвідченню»1.
Разом з тим у ч. 1 ст. 249 Цивільного кодексу України (далі ЦК – України) встановлено, що,
«особа яка видала довіреність, за винятком безвідкличної довіреності, може в будь-який час скасувати
довіреність або передоручення. Відмова від цього права є нікчемною»2. Відповідно до ч. 4 зазначеної
статті, «законом може бути встановлено право особи видавати безвідкличні довіреності на певний час.
Безвідклична довіреність з корпоративних прав видається відповідно до закону, що регулює
діяльність відповідних господарських товариств»3.
Як було встановлено у попередніх дослідженнях, «безвідклична довіреність у вузькому
розумінні – це довіреність, яка може бути видана особою лише у передбачених законом випадках
на певний строк, та яка протягом строку своєї дії не може бути відкликана, тобто припинена шляхом
її скасування. У широкому розумінні безвідклична довіреність є особливим різновидом
одностороннього правочину з умовою неможливості його скасування за волею особи що його
вчинила, можливість вчинення такого правочину має бути прямо передбачена у законі»4.
Наведене дозволило сформулювати наступні ознаки безвідкличних довіреностей: «1) можуть
бути видані лише у випадках прямо передбачених законом та за наявності особливих правових підстав
(корпоративний договір, договір доручення з відкладальною умовою між установником управління та
забудовником); 2) строковість, безвідклична довіреність завжди видається на певний строк, який
пов’язаний із зобов’язаннями передбаченими договорами (що є підставами для їх видачі); 3) така
довіреність не може бути скасована, відкликана особою яка її видала протягом строку її дії»5.
Проте закони не дають конкретного визначення поняття саме безвідкличної довіреності
з корпоративних прав. Так стаття 8 Закону визначає лише перелік ознак, якими вона
опосередковується, а саме: 1) така довіреність видається з метою виконання або забезпечення
виконання зобов’язань учасників як сторін корпоративного договору, предметом яких є права
на частку у статутному капіталі або повноваження учасників; 2)довіритель може зазначити
у довіреності, що до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або
може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності; 3)довіреність підлягає
нотаріальному посвідченню.
Щодо першої ознаки, як вже було з’ясовано раніше, «довіреність і договір доручення є
елементами багаторівневої структури відносин представництва, де договір у всіх можливих формах
його існування є підставою виникнення відносин представництва і в повній мірі реалізує внутрішні
відносини представництва, тобто відносини між самим представником і особою, яку він представляє,
а довіреність пов’язує внутрішні відносини представництва із зовнішніми – такими, що виникають
між представником і третіми особами»6.
Дане твердження розповсюджується і на видачу безвідкличної довіреності з корпоративних
прав. Проте виникає питання, чи є корпоративний договір самостійною підставою виникнення
Закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, 2018 (Верховна Рада України).
Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text> (2020, липень, 10).
2
Цивільний кодекс, 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2020, липень, 10).
3
Цивільний кодекс, 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2020, липень, 10).
4
Сєрая, А. К. (2017). Довіреність і договір доручення: питання співвідношення. Актуальні проблеми
вітчизняної юриспруденції, 4, 33-37.
5
Сєрая, А. К. (2018). Поняття і правова природа безвідкличної довіреності в цивільному праві України.
Порівняльно-аналітичне право, 6, 140-142.
6
Сєрая, А. К. (2017). Довіреність і договір доручення: питання співвідношення. Актуальні проблеми
вітчизняної юриспруденції, 4, 33-37.
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відносин представництва, чи представництво виникає на підставі договору доручення, а
корпоративний договір є додатковою підставою для видачі саме безвідкличної довіреності.
Очевидно, що у випадку, коли повіреним за такою довіреністю буде сторона корпоративного
договору, то його можна вважати самостійною підставою для видачі безвідкличної довіреності
з корпоративних прав. Але у випадку коли представником виступає третя особа її і довірителя
пов’язують також відносини доручення. Отже можна зробити висновок, що основною особливістю
безвідкличної довіреності з корпоративних прав є те, що правовою підставою для її видачі є, в тому
числі, корпоративний договір.
Відповідно до ч.1. ст. 7 Закону, «корпоративний договір – це договір за яким учасники
товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися
від їх реалізації. Зміст договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не передбачено
у ньому або законами України»1.
Отже, за загальним правилом корпоративний договір є конфіденційним. Виникає питання, яким
чином нотаріус має впевнитися, а заявник підтвердити наявність укладеного корпоративного
договору, як необхідної умови для видачі безвідкличної довіреності з корпоративних прав. Нормами
Закону України «Про нотаріат» та «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» (даліПорядок) не встановлено обов’язку нотаріуса при посвідченні довіреності вимагати від заявника
документ, що підтверджує відносини представництва між ним та потенційним представником2.
Проте, на нашу думку, підтвердження факту укладення корпоративного договору для
посвідчення довіреності з корпоративних прав є обов’язковим, у випадку якщо сторони не хочуть
розголошувати конфіденційні умови укладеного між ними корпоративного договори, то достатнім є
надання виписки з такого договору. Тому, пропонуємо внести до Порядку норми, які б зобов’язували
довірителя при зверненні до нотаріуса за посвідченням безвідкличної довіреності з корпоративних
прав – надавати корпоративний договір або виписку з нього для підтвердження правових підстав для
її видачі.
Бачимо також, що ст. 8 Закону доповнює загальну ознаку безвідкличних довіреностей
(визначену на рівні ЦК України ) «не може бути скасована без згоди представника» спеціальною
«може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності». Ряд питань виникає з приводу
можливості зазначення у довіреності підстав за яких її можна скасувати та віднесення у такому
випадку довіреності до безвідкличних. Якщо брати до уваги, що у широку розумінні безвідклична
довіреність це односторонній правочин, який не може бути скасований особою що його вчинила, а
скасування є лише різновидом припинення, особливістю якого є те, що дію довіреності припиняє
за своїм волевиявленням довіритель, то виникає питання, чи можна таку довіреність взагалі назвати
безвідкличною. Чи може доречніше було б назвати її «довіреністю з умовою» як, наприклад, заповіт
з умовою, у якому заповідач сам може визначити, що право на спадкування виникає у спадкоємця
лише за виконання певних умов (або настання обставин). Або ж доречніше було б застосувати
у наведеному вище положенні Закону термін «припинення», що дозволило б розуміти норму
наступним чином: «дію довіреності не може припинити довіритель за своїм волевиявленням, проте
вона може припинитися у разі настання певних обставин». Проте в такому випадку виникає також
питання, чи не буде це суперечити положенням пп. 3.2. п. 3 Глави 4 Розділу 1 Порядку, згідно з якими
«строк дії довіреності зазначається словами та визначається роками, місяцями, тижнями, днями і
не може бути визначений настанням будь-якої події». Не дивлячись на те, що безвідклична довіреність
завжди є строковою, чи не можна тлумачити вищезазначене у Порядку таким чином, що момент
припинення дії довіреності не може бути визначений у її тексті взагалі і в такому випадку частину ст.
8 Закону про те, що «безвідклична довіреність з корпоративних прав, не може бути скасована
до закінчення її строку без згоди представника або може бути скасована лише у випадках,
передбачених у довіреності» варто було б вважати такою, що суперечить Порядку. Чи зазначена
заборона розповсюджується тільки на безстрокові довіреності, а отже посвідчення і видачі
безвідкличних не стосується. Недостатність нотаріальної практики та конфіденційність багатьох
аспектів корпоративних правовідносин не дозволяє однозначно відповісти на поставлені питання.
Закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, 2018 (Верховна Рада України).
Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text> (2020, липень, 10).
2
Наказ про затвердження порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, 2012 (Міністерство Юстиції
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12#Text>
(2020, липень, 10).
1

332

ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)

EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 7 Issue 6 2020

Очевидно, що норми Закону і Порядку у питанні можливості пов’язати строк дії довіреності
не з певним періодом у часі, а з настанням певної події потребують уточнення і доповнення.
Залишається незрозумілим також, яким чином, ким і за якою процедурою має фіксуватися факт
настання такої події, а у випадку згоди представника на припинення безвідкличної довіреності, яким
чином має бути дана згода виражена і зафіксована. В такому випадку пропонуємо доповнити Порядок
відповідними положеннями, згідно з якими згода представника може фіксуватися заявою підпис
на якій засвідчується нотаріально.
Щодо інших підстав припинення дії безвідкличної довіреності з корпоративних прав, ст. 8.
Закону передбачає, що безвідклична довіреність припиняється у разі припинення зобов’язання, для
виконання або забезпечення виконання якого вона видана. У разі порушення прав та інтересів
довірителя представник на вимогу довірителя має припинити користуватися безвідкличною
довіреністю та відмовитися від неї. У разі виникнення спору безвідклична довіреність може бути
скасована судом.
Оскільки нотаріально посвідчені довіреності підлягають обов’язковій реєстрації у Єдиному
реєстрі довіреностей, скасування дії довіреності також має бути зареєстровано. Відповідно до п. 2.1.
Положення про єдиний реєстр довіреностей, «заява про припинення дії довіреності подається
довірителем, а також іншими особами, які мають підтверджуючі документи щодо відомостей,
передбачених частиною 1 статті 248 Цивільного кодексу України 1». При цьому не передбачено
можливості скасувати довіреності заінтересованою особою на підставі відповідного рішення суду,
або судом за відповідним зверненням до органів юстиції. А враховуючи, що під «скасуванням
довіреності прийнято розуміти припинення її дії за волею довірителя, взагалі виникає питання щодо
коректності формулювання ч. 3 ст. 8 Закону. Можна припустити, що термін «скасування» був
застосований у зв’язку із тим, що законодавство про державну реєстрацію (що безперечно має
відношення і до нотаріальної діяльності) використовує його, ведучи мову про відміну реєстраційних
дій за рішенням суду. Але в такому випадку термінологію Закону слід узгодити з Положенням про
єдиний реєстр довіреностей і передбачити особливу процедуру скасування довіреності саме
за рішенням суду.
Висновки.
1. Безвідклична довіреність з корпоративних прав є новелою законодавства України і з точки
зору нотаріального посвідчення як і будь-яка безвідклична довіреність має розглядатися
з урахуванням її подвійної правової природи. Безвідклична довіреність з корпоративних прав має
виступати дієвим інструментом для реалізації мети якісного управління товариствами з обмеженою
та додатковою відповідальністю.
2. Обов’язковою умовою для нотаріального посвідчення безвідкличної довіреності
з корпоративних прав має бути надання нотаріусу укладеного корпоративного договору або виписки
з нього.
3. Порядок вчинення нотаріальних дій потребує вдосконалення, зокрема доповнення його
спеціальними правилами посвідчення безвідкличних довіреностей з корпоративних прав для
вирішення питання про виконання положень ст. 8 Закону про те, що «безвідклична довіреність
з корпоративних прав, не може бути скасована до закінчення її строку без згоди представника або
може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності».
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ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У СФЕРІ НАДАННЯ ПРАВНИЧИХ
ПОСЛУГ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Chapter II of the Constitution of Ukraine is devoted to the rights, freedoms and responsibilities of
person and citizen. Among such rights an important place is occupied by the right guaranteed by
Art. 55 of the Basic Law – the right to protection of rights and freedoms by the court. The article
provides a detailed theoretical analysis of the concept and features of civil legal personality of
legal entities in the field of legal services under the laws of Ukraine. Legal entities in the field of
legal services under the laws of Ukraine are organizations (in any organizational and legal form)
established and registered in the manner prescribed by the Law of Ukraine "On State Registration
of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations" and in accordance with the
requirements of special legislation governing the legal status of their specific type and scope of
activity. Based on the results of the research recommendations has been developed in the
scientific article for the purpose of improving the normative regulation of the analyzed relations.
Keywords: legal personality, legal entity, legal services, bar association, law firm, advocate.
Постановка проблеми. Розділ ІІ Конституції України1 присвячений правам, свободам та
обов’язкам людини і громадянина. Серед таких прав важливе місце посідає право, гарантоване ст. 55
Основного закону, а саме – право на захист прав і свобод судом. Так, кожному закріплено конституційну
гарантію прав: оскаржувати у судовому порядку рішення / дії / бездіяльність органів держаної влади та
місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб; на звернення за захистом своїх прав
до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; на конституційну скаргу
до Конституційного Суду України у визначеному законом порядку; на звернення до міжнародних
судових установ чи міжнародних організацій, щодо яких в України є членство чи участь, опісля
використання усіх національних засобів юридичного захисту; на захист прав і свобод від протиправних
порушень і посягань будь-якими засобами, що не заборонені законом. Крім цього, у ст. 29 Конституції
України гарантовано, що кожен заарештований чи затриманий має право скористатися правничою
допомогою захисника, а ст. 59 визначає право саме на професійну правничу допомогу.
Згідно з ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського
суду з прав людини»2 передбачено застосування національними судами під час вирішення справ
Конституція України, 1996 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv#Text> (2020, вересень, 27).
2
Закон про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини, 2006 (Верховна Рада
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15/conv#Text>
(2020, вересень, 27).
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як джерела права Європейської конвенції з прав людини та практики Європейського суду з прав
людини (далі – ЄСПЛ). Так, 31 липня 2003 року, ухвалюючи рішення по справі «Доран проти
Ірландії»1, ЄСПЛ відзначив, що «ефективний засіб» передбачає як запобігання, припинення
порушення, так і закріплення механізмів поновлення і відновлення порушених прав. У продовження
цієї позиції, 17 липня 2008 року, за результатами розгляду справи «Каіч та інші проти Хорватії»2
ЄСПЛ було вказано, що для Європейської конвенції з прав людини було б неприйнятним, якби
у ст. 13 містилася виключно декларація права на ефективний захист без практичного застосування.
Станом на сьогодні, незважаючи на те, що для надання професійної правничої допомоги
в Україні діє адвокатура, монополія якої на судове представництво та на захист від кримінального
обвинувачення слушно запроваджена і поки не скасована (хоча відповідний законопроект
конституційних змін існує і верифікований Конституційним Судом України), надзвичайно
поширеним є надання юридичних послуг різноманітними суб’єктами як зі статусом, так і без статусу
юридичної особи. Поряд з тим, не можна недооцінювати значення і суспільної важливості таких
послуг, як і варто погодитися із необхідністю належного правового регулювання статусу суб’єктів
їхнього надання. Вищеописані обставини обумовлюють та підтверджують актуальність дослідження
поняття та ознак цивільної правосуб’єктності юридичних осіб у сфері надання правничих послуг
за законодавством України.
Стан дослідження. У юридичній літературі є низка досліджень, присвячених
як загальнотеоретичним питанням правосуб’єктності, так і безпосередньо цивільної
правосуб’єктності, зокрема і окремих організаційно-правових форм юридичних осіб у сфері надання
адвокатських послуг. Серед науковців, котрі вивчали дану проблематику: С.С. Бичкова, С.М. Братусь,
О.Б. Верба-Сидор, П.М. Рабінович, Є.А. Салєй, І.В. Спасибо-Фатєєва, Ю.М. Юркевич та інші.
Мета даної наукової статті полягає у здійсненні детального теоретичного аналізу поняття та
ознак цивільної правосуб’єктності юридичних осіб у сфері надання правничих послуг
за законодавством України, а також вироблення рекомендацій з метою удосконалення нормативної
регламентації цих відносин.
Виклад основного матеріалу. У юридичній літературі досі не існує єдиної думки з приводу
проблем правосуб’єктності, однак виокремлюють три найбільш поширені підходи до розуміння
правосуб’єктності: 1) ототожнення правосуб’єктності та правоздатності; 2) правосуб’єктність
як праводієздатність; 3) широке розуміння правосуб’єктності (включення до змісту поняття
«правосуб’єктність» трьох елементів: «правоздатність», «дієздатність» та «правовий статус» або «права
та обов’язки з правового статусу» чи «права і обов’язки, надані законом» у різних комбінаціях)3. Так,
якщо С.М. Братусь стверджував, що «визнаючи окрему людину або колективне утворення особою, цим
ми визнаємо за нею правоздатність. Правоздатність – це право бути суб’єктом прав і обов’язків.
Правоздатність і правосуб’єктність – рівнозначні поняття»4, С.С. Бичкова вважає, що правосуб’єктність
варто розглядати як передумову виникнення, набуття правового статусу і вона складається
із правоздатності та дієздатності5, то О.Б. Верба-Сидор виводить так звану формулу правосуб’єктності:
«правосуб’єктність = (здатність мати + здатність здійснювати) х права та обов’язки6.
У зв’язку з цим, варто зазначити, що у судовій практиці також можна окреслити певні підходи
щодо визначення змісту поняття «правосуб’єктність» юридичних осіб.
Так, 11 листопада 2008 року Верховний Суд України, розглянувши справу у зв’язку
із винятковими обставинами за відповідною скаргою Управління Пенсійного фонду України одного
із районів Житомирської області за адміністративним позовом О_1 до цього Управління, Обласного
Case of Doran v Ireland (Application no. 50389/99), 2003 (European Court Of Human Rights). Cour Européenne
Des Droits De L’homme <https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-61277"]}> (2020, вересень, 27).
2
Case of Caic’ and others v Croatia 22014/04, 2008 (European Court Of Human Rights). Cour Européenne Des
Droits De L’homme <https://hudoc.echr.coe.int/rus#{"itemid":["001-87640"]}> (2020, вересень, 27).
3
Рабінович, П. (ред.) (2019). Незалежність і юридична відповідальність суддів як гарантії верховенства
права. Львів: Сполом, 8.
4
Братусь, С. Н. (1950). Субьекты гражд. права. Курс советского гражданского права. Москва:
Государственное издательство юридической литературы, 8.
5
Бичкова, С. С. (2011). Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного
провадження: монографія. Київ: Атіка, 33, 37, 42-53.
6
Рабінович, П. (ред.) (2019). Незалежність і юридична відповідальність суддів як гарантії верховенства
права: монографія. Львів: Сполом, 16.
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центру з нарахування та виплати пенсій і допомог про стягнення сум виплат та направляючи розгляд
спору до Житомирського окружного адміністративного суду вказав, що «…суди … не з’ясували
із застосуванням законодавчих актів, які визначають правосуб’єктність відповідачів, їх права та
обов’язки у сфері публічних відносин, а також чи є вони належними відповідачами за всіма
заявленими вимогами…»1.
Також, вирішуючи численні справи за позовами до уповноважених осіб Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб на ліквідацію банків, Велика Палата Верховного Суду дійшла до висновків, що
із моменту введення у банках тимчасових адміністрацій Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
одержує повноваження управлінських і контролюючих органів банків, котрі все ж зберігають власну
правосуб’єктність юридичних осіб та є самостійними господарюючими суб’єктами до моменту
завершення процедури їхньої ліквідації і внесення відповідних записів до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Тому, у цивільних
спорах щодо неналежності виконання банківськими установами зобов’язань за договорами
банківських вкладі опісля початку процедур виведення Фондом банків із ринку належними
відповідачами є саме банки, а не Фонд (наприклад, постанова Верховного Суду від 20 березня
2019 року у справі № 161/4985/172, постанова Верховного Суду від 20 березня 2019 року у справі
№ 826/1781/173, постанова Верховного Суду від 22 серпня 2018 року у справі № 559/1777/15-ц4 тощо).
Отже, як бачимо, поняття правосуб’єктності трактується фактично у широкому розумінні та
включено до нього як правоздатність і дієздатність, так і права та обов’язки. Саме такого підходу
вважаємо за необхідне дотримуватися при дослідженні поняття та ознак цивільної правосуб’єктності
юридичних осіб у сфері надання правничих послуг за законодавством України.
Слушною також є думка О.А. Сєрової, що поняття правосуб’єктності не можна розглядати
у відриві від такого явища як легітимація суб’єкта права. На її погляд, вірною є думка тих авторів,
котрі розглядають правосуб’єктність як правовий стан особи в суспільстві, яким констатується факт
визнання його суб’єктом існуючої системи права в цілому5.
Правосуб’єктність класифікують на види залежно від того, яке коло і який зміст передбачених
нею прав і обов’язків. За цією ознакою розрізняють загальну, галузеву та спеціальну
правосуб’єктність. Загальна правосуб’єктність – це здатність особи бути суб’єктом права взагалі.
Галузева правосуб’єктність – це здатність особи бути, учасником правовідносин тієї чи іншої галузі
права (виділяють, зокрема, правосуб’єктність політичну (державно-правову), громадянську, трудову,
сімейну, процесуальну, цивільну і т.д.). Спеціальна правосуб’єктність – це здатність особи бути
учасником лише певного кола правовідносин6.
При цьому, спеціальна правоздатність юридичної особи означає, що вона наділена лише тими
цивільними правами, які передбачені в її установчих документах і відповідають меті створення. В
установчих документах в цьому випадку, як правило, вказують конкретні види діяльності, якими
вправі займатися юридична особа. Інакше кажучи, спеціальна правоздатність визначається предметом
діяльності юридичної особи, коли закріплення його в установчих документах є обов’язковим
у передбачених законодавством випадках. На відміну від осіб зі спеціальною правоздатністю
юридичні особи, які наділені загальною правоздатністю, можуть займатися будь-якою діяльністю,
що, однак, не може суперечить законодавству, як і мати будь-які цивільні права та обов’язки, що
не протирічать нормативно-правовим актам7.
Постанова у справі № 21-416во08, 2008 (Верховний Суд України). Єдиний державний реєстр судових рішень
<http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3134164> (2020, вересень, 27).
2
Постанова у справі № 161/4985/17, 2019 (Верховний Суд України). Єдиний державний реєстр судових рішень.
<http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81573955> (2020, вересень, 27).
3
Постанова у справі № 826/1781/17, 2019 (Верховний Суд України). Єдиний державний реєстр судових рішень.
<http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80854749> (2020, вересень, 27).
4
Постанова Верховного Суду у справі № 559/1777/15-ц, 2018 (Верховний Суд України). Єдиний державний
реєстр судових рішень. <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78627871> (2020, вересень, 27).
5
Серова, О. А. (2010). Понятие и виды правоспособности юридического лица. Вестник Самарской
гуманитарной академии. Серия «Право», 1 (7), 73; Зинченко, С. А., Шапсулов, Д. Ю., Корх, С. Э. (1999).
Предпринимательство и статус его субъектов в современном российском праве. Ростов-на-Дону, 85.
6
Lawbook.Online (2020). Виды правосубъектности. <https://lawbook.online/gosudarstva-prava-teoriya/vidyipravosubyektnosti-51644.html> (2020, вересень, 27).
7
Салей, Е. А. (2020). Правоспособность юридических лиц по законодательству Республики Беларусь, 141.
Law.Bsu.By <https://law.bsu.by/pub/29/Salei_1.doc> (2020, вересень, 27).
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У зарубіжній літературі окремими ознаками корпорації / юридичної особи визначають такі: є
суб’єктом права, відмінним від фізичної особи; та володіє безперервним правонаступництвом, що
підтримується наступництвом нових осіб, які заміщують померлих або тих, що вибули в інший спосіб1.
Зокрема, у 1897 році відбувся розгляд справи «Саломон проти Саломон і Ко Лтд», яка стосувалася
законності обмеженої відповідальності однієї бенефіціарної компанії відповідно до законодавства про
компанії, що мало наслідком створення концепції окремої правосуб’єктності юридичної особи. Цю ідею
часто описують як фундаментальний принцип, і як метафору, і як судову реакцію2. Так, Саломон продав
свій завантажувальний бізнес новоствореній компанії за 30 000 фунтів стерлінгів. Його дружина, одна
дочка та чотири сини одержали одну частку, вартістю по 1 фунту. Саломон одержав 23000 акцій вартістю
по 1 фунт стерлінгів кожна та 10000 фунтів стерлінгів у компанії. Зобов’язання мали характер винагороди
за передачу бізнесу. Згодом, коли компанія була ліквідована, вартість її активів становила 6000 фунтів
стерлінгів, а зобов’язання склали 17000 фунтів стерлінгів, з яких 10000 фунтів стерлінгів були перед
незабезпеченими кредиторами. Незабезпечені кредитори стверджували, що Саломон і компанія є однією
і тією ж особою, і що компанія є просто агентом для Саломона. Однак, компанія в трактуванні закону була
окремою особою, незалежною від Саломона та не була його агентом. Саломон, хоча фактично був
власником усіх акцій компанії, – також був забезпеченим кредитором і мав право на переважне погашення
заборгованості переда ним. За результатами розгляду цієї справи було зроблено висновки, що шляхом
реєстрації компанія набуває статусу окремої юридичної особи, і компанія визнається юридичною особою,
окремою від своїх членів. Як наслідок, компанія може укладати контракти, подавати позов до суду, мати
право власності на майно. Крім цього, компанія продовжує існувати, незважаючи на зміни в складі, а її
акціонери можуть делегувати управління директорам. Цей принцип іноді називають так званою «завісою
реєстрації» (корпоративною завісою), котру можна зняти за таких обставин, як необхідність захисту
доходів, запобігання шахрайству тощо3.
Натомість, Цивільний кодекс України (далі – ЦК України)4 чітко визначає поняття юридичної
особи, з якого випливає, що обов’язковими ознаками юридичної особи як організації є: її створення
та реєстрація у встановленому законом порядку; наявність власної цивільної правоздатності і
дієздатності, а також відокремленого майна; можливість самостійно виступати в цивільному обороті,
а також бути позивачем та відповідачем у суді5.
Відповідно до змісту ч. 4 ст. 91 ЦК України, виникнення цивільної правоздатності юридичних
осіб пов’язане з моментом її створення, як і припинення, котре також відбувається з дня внесення
відповідного запису до єдиного державного реєстру (Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань).
Проаналізувавши коло суб’єктів ринку надання правничих послуг, можемо відмітити серед
таких як фізичних осіб-підприємців, так і юридичних осіб різних організаційно-правових форм.
Необхідно відзначити, що законодавець не обмежує форми господарювання у галузі надання
правничої допомоги та надає свободу вибору заінтересованим учасникам відповідних відносин.
Врешті, 15 червня 2012 року Міністерство юстиції України затвердило Порядок та критерії
залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання
безоплатної первинної правової допомоги6. Як вбачається зі змісту цього нормативно-правового акта,
він визначає механізм та критерії залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб
приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги, однак не обмежує їх коло
якимись конкретними організаційно-правовими формами. При цьому, залучення юридичних осіб
приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги на території відповідної
1

Keenan, D. (ed.) (1987). Law for Business. Glasgow: Pitman Publishing, 1.
Nicholas, J. (2020). Separate Legal Personality; Legal Reality and Metaphor, 217.
<https://www.corteidh.or.cr/tablas/a16263.pdf> (2020, вересень, 27).
3
Lawteacher (2019).The Nature of Legal Personality. 6th Aug <https://www.lawteacher.net/free-law-essays/
company-law/the-nature-of-legal-personality-law-essays.php> (2020, вересень, 27).
4
Цивільний кодекс України, 2003 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 40, 3 жовт.
5
Юркевич, Ю. М. (2017). Договірні форми об’єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві
України: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Львів: Львівський
національний університет імені Івана Франка, 63-64.
6
Наказ про затвердження Порядку та критеріїв залучення органами місцевого самоврядування юридичних
осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги, 2012 (Міністерство юстиції
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0987-12#n15>
(2020, вересень, 27).
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адміністративно-територіальної одиниці здійснюється за результатами конкурсу проектів (програм)
надання безоплатної первинної правової допомоги органом місцевого самоврядування на підставі
укладеного договору. Участь у конкурсі можуть брати юридичні особи приватного права, які
відповідно до свого статуту мають право надавати правову допомогу.
Якщо вести мову про класичні підприємницькі юридичні особи – господарські товариства
(найбільшу частку серед яких займають товариства з обмеженою відповідальністю) та приватні
підприємства, то вони наділені загальною правоздатністю. Відповідно, таким юридичним особам
не заборонено здійснювати будь-яку діяльність в галузі права, зокрема види адвокатської діяльності,
передбачені ст. 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме пов’язані із:
наданням правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, забезпеченням правового
супроводу діяльності фізичних осіб і юридичних, органів державної та місцевого самоврядування чи
держави; складенням скарг, заяв документів юридичного характеру; захистом прав, свобод і законних
інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої
передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується
питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання
про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення; надання правничої
допомоги свідку в кримінальному провадженні; представництвом інтересів потерпілого під час
розгляду справи про адміністративне правопорушення, прав і обов’язків потерпілого, цивільного
позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні тощо1. З іншого боку, поряд з цим такі
юридичні особи вправі одночасно здійснювати й інші види діяльності, наприклад у сфері будівництва,
обслуговування, продажу тютюнових чи алкогольних виробів тощо. Зважаючи на зміст ст. 51
ЦК України, відповідно до якої до підприємницької діяльності фізичних осіб підлягають
до застосування нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб
(якщо інше не встановлено законом чи не випливає із суті відносин), такими ж можливостями наділені
суб’єкти підприємництва – фізичні особи-підприємці.
Що стосується таких організаційно-правових форм юридичних осіб як адвокатські об’єднання
та адвокатські бюро, то вони, поряд із адвокатами-самозайнятими особами, є організаційними
формами адвокатської діяльності у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність». Законодавець окремо не регламентував їхнього спеціального правового статусу,
обмежившись вказівкою, що державна реєстрація адвокатських об’єднань та адвокатських бюро
здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»2. Однак, на відміну від інших юридичних
осіб, які здійснюють діяльність у сфері надання правничих послуг, адвокатські об’єднання та бюро
повинні повідомляти відповідну раду адвокатів регіону про їх створення, реорганізацію, ліквідацію,
зміну складу учасників впродовж трьох днів з дати внесення такої інформації до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Особливістю
правового статусу адвокатських об’єднань та адвокатських бюро крім цього є те, що їхніми
засновниками (учасниками) можуть виступати виключно фізичні особи, що одержали свідоцтво про
право на заняття адвокатською діяльністю. Це, своєю чергою, також породжує спеціальні правові
наслідки, що пов’язані, зокрема, із таким:
– існує можливість відчуження на підставі цивільно-правових договорів частки в статутному
капіталі адвокатських об’єднань та адвокатських бюро виключно на користь фізичних осіб, котрі
одержали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю;
– існує можливість набуття частки у статутному капіталі адвокатських об’єднань та
адвокатських бюро у порядку спадкового наступництва виключно фізичними особами, котрі
одержали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
Європейський Суд з прав людини опублікував аналітичний огляд практики «Привілеї
юридичної професії», що містить низку рішень стосовно прав адвокатів і гарантій адвокатської
діяльності у розумінні Європейської конвенції за прав людини. Зокрема:
– у справі Бріто Ферріньо Бексіга Вілла-Нова проти Португалії заявник скаржилася, що її
банківські виписки були переглянуті в ході кримінального провадження у зв’язку з податковим
Закон про адвокатуру та адвокатську діяльність, 2012 (Верховна Рада України). Голос України, 148-149, 14 серп.
Закон про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 2003
(Верховна Рада України). Голос України, 115, 24 черв.
1
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шахрайством, порушеного проти неї. Вона стверджувала про порушення правил професійної
конфіденційності, обов’язкових для неї через її професію адвоката. Суд постановив, що було
порушення ст. 8 Європейської конвенції з прав людини та зауважив, що перегляд банківських
виписок заявника становив втручання у її право на повагу до професійної таємниці, яка належить
до сфери приватного життя;
– у справі Копп проти Швейцарії, що стосувалася моніторингу телефонних ліній юридичних
компаній Суд знайшов дивним той факт, що на практиці виконання цього завдання було доручено
працівнику юридичного відділу пошти без нагляду з боку незалежного судді. Як адвокат, заявник
не мав жодного захисту, надання якого передбачається верховенством права в демократичному
суспільстві, що свідчить про порушення ст. 8 Європейської конвенції з прав людини;
– у справі Niemietz проти Німеччини, яка торкалася проблем обшуків та виїмок в
адвокатських конторах та вдома, Суд нагадав, що посягання на професійну таємницю адвоката
може мати наслідки для належного здійснення правосуддя і тим самим порушувати права, які
гарантовані ст. 6 (право на справедливий суд) Європейської конвенції з прав людини1.
Однак, поряд із наявністю спеціального закону про адвокатську діяльність, особливим
правовим статусом адвокатів як учасників відносин у сфері надання правничої допомоги,
додатковими гарантіями професійної адвокатської діяльності, чинним законодавством
не встановлено правила, що адвокатські об’єднання та адвокатські бюро вправі здійснювати
виключно діяльність, пов’язану із наданням юридичних послуг, хоча ст. 19 Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» інші види діяльності, не забороненими законом, які може
здійснювати адвокат обмежує саме адвокатськими послугами.
З огляду на зміст ст. 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокати
адвокатських об’єднань та бюро не вправі здійснювати судово-експертну діяльність, нотаріальну
діяльність тощо.
До адвокатів також пред’явлені підвищені вимоги. Зокрема:
– адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє
державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит,
пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України
та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю;
– не може бути адвокатом особа, яка: має непогашену чи незняту в установленому законом
порядку судимість за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також нетяжкого злочину,
за який призначено покарання у виді позбавлення волі; визнана судом недієздатною чи обмежено
дієздатною; позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю, – протягом двох років з дня
прийняття рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю; звільнена з посади
судді, прокурора, слідчого, дізнавача, нотаріуса, з державної служби або служби в органах місцевого
самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення, – протягом трьох
років з дня такого звільнення;
– адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку
дисциплінарного провадження з підстав, передбачених законом (зокрема, дисциплінарним
проступком адвоката є: порушення вимог несумісності; порушення присяги адвоката України;
порушення правил адвокатської етики; розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що
призвели до її розголошення; невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;
невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; порушення інших обов’язків адвоката,
передбачених законом і т.п.
Порівнюючи з організаційними формами адвокатської діяльності у зарубіжних країнах, варто
вказати, що, наприклад у Німеччині, учасниками партнерського товариства можуть бути
представники таких професій, як адвокати, аудитори, податкові консультанти, патентні повірені;
однією з умов створення адвокатського товариства з обмеженою відповідальністю є дозвіл
відповідної адвокатської палати; в адвокатському акціонерному товаристві в обов’язковому порядку
повинна бути створена наглядова рада, а також існує заборона на залучення третіх осіб, які не є
представниками професії тощо2.
Закон і Бізнес (2018). Гарантії адвокатської діяльності: ЄСПЛ навів ключові рішення
<https://zib.com.ua/ua/print/131858-garantii_advokatskoi_diyalnosti_espl_naviv_klyuchovi_rishenn.html>
(2020, вересень, 27).
2
Дерра, М. (2020). Адвокатура в Германии <https://zakon.ru/Tools/DownloadFileRecord/23439> (2020, вересень, 27).
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З огляду на зазначене, а також беручи до уваги принципи адвокатської діяльності (верховенства
права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів), вважаємо
за можливе зробити висновок, що адвокатські об’єднання та адвокатські бюро є юридичними особами
приватного права зі спеціальною правосуб’єктністю та правом здійснювати виключно види
адвокатської діяльності. Задля уникнення непорозумінь та недопущення неоднакового тлумачення
пропонуємо закріпити відповідні положення у нормах Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність». Окремо необхідно також обмежити можливість залучення органами
місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної
правової допомоги виключно з-поміж адвокатських об’єднань, адвокатських бюро, інших юридичних
осіб, що одержали дозвіл ради адвокатів відповідного регіону.
Досліджуючи поняття та ознаки цивільної правосуб’єктності юридичних осіб у сфері надання
правничих послуг, необхідно зазначити, що згідно із законодавством України передбачено право
окремих категорій осіб, що перебувають під національною юрисдикцією, на одержання безоплатної
правової допомоги.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», безоплатна
правова допомога – правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається
за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел1.
Зокрема, відповідно до ст. 12 названого Закону, органи місцевого самоврядування
з врахуванням потреби територіальної громади можуть створити спеціалізовані установи з надання
безоплатної первинної правової допомоги. Такі спеціалізовані установи є неприбутковими
організаціями, користуються правами юридичної особи, мають власні бланки, печатку із своїм
найменуванням, фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших не заборонених
законодавством джерел.
Згідно з Типовим Положенням про установу з надання безоплатної первинної правової
допомоги, установа є неприбутковою організацією, юридичною особою публічного права, має власні
бланки, печатку із своїм найменуванням2. Варто згадати, що, критерієм, який закладений при поділі
юридичних осіб на публічного і приватного права, є порядок створення юридичної особи3. З-поміж
характеристик юридичних осіб публічного права у наукових джерелах, визначають, зокрема,
наступні: є публічно-правовим, не цивільно-правовим утворенням, призначенням якого є участь
у цивільному обороті чи здійснення підприємницької та господарської діяльності; особливе цільове
призначення – реалізація суспільних інтересів тощо4.
При цьому, вищезгадана установа відповідно до покладених на неї завдань: розглядає
звернення осіб про надання безоплатної первинної правової допомоги; надає правову інформацію,
консультації, роз’яснення з юридичних питань; складає документи правового характеру, за винятком
документів процесуального характеру; надає допомогу в забезпеченні доступу особи до вторинної
правової допомоги та медіації; виконує інформативні обов’язки згідно з Типовим положенням5.
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», Міністерство юстиції
України утворює регіональні та місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги,
що є територіальними відділеннями Координаційного центру з надання правової допомоги. Такі
центри є неприбутковими організаціями, користуються правами юридичної особи, мають власні
бланки, печатку із своїм найменуванням, фінансуються з Державного бюджету України та інших
Закон про безоплатну правову допомогу, 2011 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради
України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/conv#Text> (2020, вересень, 27).
2
Наказ про затвердження Типового положення про установу з надання безоплатної первинної правової
допомоги, 2012 (Міністерство юстиції України). Офіційний сайт Верховної Ради України
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-12/conv#Text> (2020, вересень, 27).
3
Спасибо-Фатєєва, І. (2014). Юридичні особи за Цивільним кодексом України. Право України, 2, 71.
4
Анпілогов, О. В. (2016). Структура реформування територіального та галузевого управління регіональним
комплексом: адміністративно-правовий аспект: монографія. Київ, Логос, 218; Кисіль, Л. Є. (2011).
Теоретичні питання адміністративної правосуб’єктності органів виконавчої влади. Збірник наукових праць:
VI Міжнар. Науково-практичної конференції «Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку»,
м. Київ, 23-24 вересня, 191-192; Чиркин, В. Е. (2006). Необходимо ли понятие юридического лица публичного
права. Государство и право, 5, 23-24.
5
Наказ про затвердження Типового положення про установу з надання безоплатної первинної правової
допомоги, 2012 (Міністерство юстиції України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-12/conv#Text> (2020, вересень, 27).
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не заборонених законодавством джерел. Згідно з Положенням про центри з надання безоплатної
вторинної правової допомоги, їхніми основними завданнями визначено підвищення правової
свідомості, культури та освіченості населення (правопросвітництво); надання безоплатної первинної
правової допомоги і безоплатної вторинної правової допомоги та забезпечення доступу
до електронних сервісів Міністерства юстиції України1.
Отже, виходячи з наведеного, установи з надання безоплатної первинної правової допомоги та
центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги також є юридичними особами
зі спеціальною правосуб’єктністю. Також, органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування зобов’язані проводити особистий прийом осіб, які потребують безоплатної
первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції відповідного органу виконавчої
влади чи органу місцевого самоврядування.
Висновки. Підсумовуючи та конкретизуючи вищевикладене, вважаємо за можливе зробити
наступні висновки:
– юридичними особами у сфері надання правничих послуг за законодавством України є
організації у будь-якій організаційно-правовій формі, створені та зареєстровані у порядку,
визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань» та відповідно до вимог спеціального законодавства, що
регламентує правовий статус їх конкретного виду та сферу діяльності;
– правосуб’єктність юридичних осіб у сфері надання правничих послуг необхідно
розглядувати у широкому розумінні, включаючи у це поняття «правоздатність», «дієздатність» та
«права та обов’язки з правового статусу» та саме такий підхід доцільно застосовувати при
врегулюванні особливостей діяльності їхніх окремих видів у досліджуваній сфері;
– виокремлюючи ознаки цивільної правосуб’єктності юридичних осіб у сфері надання
правничих послуг, варто вказати, що такі суб’єкти можуть: бути юридичними особами приватного
(наприклад, товариства з обмеженою відповідальністю) або публічного (наприклад, центри з надання
безоплатної вторинної правової допомоги) права; бути наділені загальною (наприклад, приватні
підприємства) або спеціальною (наприклад, адвокатські бюро) правоздатністю; бути регульованими
спеціальним законом (наприклад, товариства з додатковою відповідальністю) або не мати такого
регулювання на рівні окремого закону (наприклад, установи з надання безоплатної первинної
правової допомоги); містити спеціальні вимоги до складу їхніх учасників (наприклад, повні
товариства) або їх не мати (наприклад, акціонерні товариства) тощо. Відповідно цивільна
правосуб’єктність таких юридичних осіб може бути загальною або спеціальною;
– у ході удосконалення чинного законодавства України, доцільно доповнити ст. 14 та ст. 15
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», закріпивши, що адвокатські бюро та
адвокатські об’єднання не вправі здійснювати будь-якої діяльності, не пов’язаної із наданням
правничої (правової) допомоги;
– ч. 5 ст. 12 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» необхідно викласти в новій
редакції наступного змісту: «5. Органи місцевого самоврядування можуть укладати з адвокатськими
об’єднаннями, адвокатськими бюро, іншими юридичними особами, що одержали дозвіл ради
адвокатів відповідного регіону, а також адвокатами, що здійснюють діяльність індивідуально,
договори про надання на постійній або тимчасовій основі первинної правової (правничої) допомоги
на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці».
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ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ
АКТІВ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
The article considers the essence of the procedure of adoption of administrative acts of controlling
bodies in the sphere of taxation. Scientific views on the concept and features of the terms
«procedure» and «administrative procedure» are analyzed. The author’s definition of the concept
«procedure of adoption of administrative acts of controlling bodies in the sphere of taxation» is
given. The stages (initiation of an administrative case, preparation of an administrative case for
consideration, resolution of an administrative case) of the procedure of adoption of administrative
acts of controlling bodies in the sphere of taxation are singled out and characterized. The author’s
understanding of the category «stages of the procedure of adoption of administrative acts of
controlling bodies in the sphere of taxation» is offered.
Keywords: procedure, administrative acts, regulatory bodies, taxation, taxpayers, tax legislation.
Постановка проблеми. Контролюючі органи у сфері оподаткування в межах своїх
повноважень приймають адміністративні акти у формі рішень. Ці рішення є обов’язковими для
виконання підвладними суб’єктами податкових правовідносин. У зв’язку з цим особливої
актуальності набуває питання чіткої регламентації процедурного аспекту цих відносин, оскільки саме
від процедури прийняття адміністративних актів контролюючих органів у сфері оподаткування
залежить якість таких актів, їх здатність у повній мірі регулювати податкові відносини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У юридичній науці питанням процедур прийняття
адміністративних актів присвячені праці таких вчених, як В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, Ю.П Битяк,
А.О. Селіванов, В.І. Кікінчук, О.В. Кузьменко, О.С. Лагода, О.І. Миколенко, С.С. Овчарук, В.П.
Тимощук, М.М. Тищенко, Г.В. Фоміч, А.М. Школик, А.В. Щерба та ін. Однак процедурі прийняття
адміністративних актів контролюючих органів у сфері оподаткування приділено недостатньо уваги,
що й зумовлює актуальність обраної теми дослідження.
Метою статті є з’ясування сутності та особливостей процедури прийняття адміністративних
актів контролюючих органів у сфері оподаткування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Правова процедура як комплексне правове явище
пронизує всі сторони існування суспільства і забезпечує регулювання суспільних відносин у багатьох
сферах. Той факт, що процедура дуже вдало підходить для регулювання відносин, в яких особливо
важлива формальна визначеність, обумовлює її важливе місце в механізмі правового регулювання.
Опинившись у цьому «специфічному середовищі», процедура набуває таких специфічних
властивостей, як урегульованість нормами права, структурованість правовими відносинами,
спрямованість на правовий результат тощо. Поява таких нових ознак, а точніше кажучи, видозміна
вже існуючих під впливом особливого середовища є підставою для появи правової процедури1.
Помазуев, А. Е. (2007). Административные процедуры доступа граждан к публичной информации: дисертация
на соискание научной степени кандидата юридических наук. Екатеринбург: Уральская государственная
юридическая академия, 14.
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У термінологічній літературі під процедурою розуміється ряд яких-небудь дій1; хід виконання
чого-небудь2; офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення, виконання або оформлення
чого-небудь3; встановлений порядок розгляду та ведення якої-небудь справи4; офіційно встановлений
чи прийнятий за звичаєм порядок, послідовність дій для здійснення або оформлення певних справ5;
порядок розгляду, обговорення, виконання ряду послідовних заходів, дій у якій-небудь складній
справі6. «Юридична енциклопедія» визначає процедуру (франц. procedure, від лат. procedure –
просуватися) як порядок, наступність, послідовність у вчиненні відповідних дій для досягнення
певного результату. З правової точки зору, процедура – це врегульований законом, іншими
нормативно-правовими актами порядок, який складається з послідовних дій і спрямований
на досягнення правового результату. Сутність правової процедури зумовлена характером
матеріального правового відношення, реалізації якого вона служить7.
Правова процедура характеризується такими ознаками: 1) це попередньо визначена модель її
застосування у реальному житті, через яку досягається необхідний результат; 2) юридична сила, тобто
норми, що визначають процедурну діяльність, закріплені у законі, як і основні; 3) межі регулятивного
«впливу» процедурних норм; 4) синхронність, тобто з виникненням основної норми відразу
приймається процедурна; 5) законність – відповідність процедури нормативній моделі, закріпленій
у нормативно-правовому акті; е) ознака демократизму правової процедури стосується тільки тих, які
є шляхом до реалізації владних відносин8. Отже, процедура – це офіційно встановлений порядок
здійснення певної діяльності.
Прийняття адміністративних актів є складовою адміністративної процедури. О.Р. Мандюк
слушно зауважує, що сьогодні процедуру прийняття індивідуальних адміністративних актів
врегульовано на дуже низькому рівні, а загальне процедурне законодавство, в якому було б достатньо
детально визначено це питання, досі відсутнє, хоча в більшості європейських країн прийнято
адміністративно-процедурні акти загального характеру, що діють вже протягом тривало часу.
У зв’язку з цим, органи публічної адміністрації в Україні часто самі встановлюють правила прийняття
індивідуальних адміністративних актів для себе. Така ситуація призводить до того, що органи
публічної адміністрації максимально спрощують власні вимоги до процедури прийняття
індивідуальних адміністративних актів, що, своєю чергою, негативно впливає на права та законні
інтереси приватних осіб9.
Нині, з метою врегулювання на законодавчому рівні великої кількості процедурних відносин в
управлінській діяльності органів публічної влади, розроблено проект Закону України «Про
адміністративну процедуру», який перебуває на розгляді у Верховній Раді України. Цей Закон має
стати «загальним» нормативно-правовим актом, що запровадить якісно новий рівень законодавчої
регламентації процедур зовнішньо-управлінської діяльності органів виконавчої влади і органів
місцевого самоврядування, їх посадових осіб та інших суб’єктів, які законом уповноважені
здійснювати владні управлінські функції, та захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних
осіб у відносинах із державою10.
Серед науковців не існує єдності думок з приводу визначення поняття «адміністративна
процедура». Адміністративні процедури називають порядком діяльності 11, послідовно
Бусел, В. Т. (ред.) (2002). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ: Ірпінь: Перун, 997.
Яременко, В., Сліпушко, О. (ред.) (2003). Новий тлумачний словник української мови: у 4х томах. Київ:
Аконіт, 3, 828.
3
Сліпушко, О. (ред.) (2007). Новий словник іншомовних слів. Київ: Аконіт, 63.
4
Кожушко, О. (1987). Сучасний енциклопедичний словник. Москва: Наука, 88.
5
Мельничук, О.С. (ред.) (1977). Словник іноземних слів. Київ: Українська радянска енциклопедія, 557.
6
Комаров, Л.Н. (ред.) (1990). Словарь иностранных слов. Москва: Русский язык, 572.
7
Шемшученко, Ю. С. (ред.) (2003). Юридична енциклопедія: В 6 томах. Київ: Українська енциклопедія, 5: П-С,
185-186.
8
Лагода, О. С. (2007). Адміністративна процедура: теорія і практика застосування: дисертація на здобуття
наукового ступеня кандидата юридичних наук. Ірпінь: Національний університет державної податкової
служби України, 13.
9
Мандюк, О. Р. (2017). Індивідуальні адміністративні акти: теорія та практика застосування: дисертація
на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів: Національний університет Львівська
політехніка, 115-116.
10
Проект Закону Про адміністративну процедуру, 2020 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної
Ради України <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68834 t> (2020, листопад, 12).
11
Демський, Е. Ф. (2008). Адміністративне процесуальне право України: Навчальний посібник. Київ: Юрінком
Інтер, 134-135.
1
2

346

ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)

EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 7 Issue 6 2020

здійснюваною діяльністю 1, порядком розгляду й розв’язання2 та вирішення індивідуальних справ 3.
Невід’ємним атрибутом адміністративних процедур різні дослідники вважають те, що встановлені
законодавством4, нормативно врегульовані5, встановлені нормами адміністративно-процесуального
права6 або врегульовані адміністративно-процедурними нормами7. Нам імпонують визначення
поняття «адміністративна процедура», запропоновані А.М. Школик та О.Ю. Салмановою.
А.М. Школик адміністративну процедуру визначає як закріплений нормами адміністративного
права порядок вчинення дій органами публічної адміністрації 8. О.Ю. Салманова під
адміністративною процедурою розуміє сукупність послідовних дій суб’єкта владних повноважень
з реалізації поставлених перед ним завдань, що здійснюється у чіткій відповідності
із законодавством та спрямована на забезпечення реалізації прав, свобод та законних інтересів
фізичними та юридичними особами 9.
Процедура прийняття адміністративних актів контролюючих органів у сфері оподаткування
складається з певних стадій. С.Т. Гончарук зазначає, що стадія – це відносно самостійна сукупність
послідовно здійснюваних, взаємопов’язаних процесуальних дій, які об’єднані метою отримання
певного юридичного результату10. О.В. Кузьменко характеризує стадію як відносно самостійну
частину послідовно здійснюваних процесуальних дій, яка разом із загальними завданнями має
притаманні тільки їй цілі й особливості, що стосуються учасників процесу, їх прав та обов’язків,
термінів здійснення процесуальних дій і характеру процесуальних документів, які оформлюються
у відповідному адміністративному акті11. О.Ю. Салманова розглядає стадії процедур як сукупність
відносно самостійних взаємопов’язаних за цілями та завданнями процедурних дій, що реалізуються
компетентними суб’єктами з метою прийняття правового акта та характеризуються певною
завершеністю12. Кожна стадія має відносно самостійне, але підпорядковане загальній меті
процесуальне завдання, що зумовлює, з одного боку, належність стадії до загальної системи процесу,
а з іншого – якісні особливості стадії як досить самостійного явища13. Стадії наслідують одна одну, і
кожна попередня стадія закладає основу для наступної. Стадії відрізняються одна від одної за своїми
цілями, завданнями, колом учасників, спектром процесуальних дій, правовими наслідками
проходження стадії тощо14.
В адміністративно-правовій науці відсутній єдиний підхід щодо стадій прийняття
адміністративних актів. Так, А.М. Школик серед стадій процедур прийняття адміністративних актів
виділяє такі: 1) порушення адміністративної справи; 2) підготовка та розгляд адміністративної справи;
3) прийняття індивідуального адміністративного акта; 4) оскарження індивідуального
Талапина, Э. В. (2002). Административные процедуры и право. Журнал российского права, 4, 4.
Галунько, В.В., Олефір, В.І., Пихтін, М.П. (2011). Адміністративне право України у 2 томах. Херсон:
Херсонська міська друкарня, 276.
3
Лагода, О. С. (2007). Адміністративна процедура: теорія і практика застосування: автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Ірпінь: Національний університет державної
податкової служби України, 9.
4
Галунько, В. В., Олефір, В. І., Пихтін, М. П. (2011). Адміністративне право України у 2 томах. Херсон:
Херсонська міська друкарня, 276.
5
Талапина, Э. В. (2002). Административные процедуры и право. Журнал российского права, 4, 4.
6
Демський, Е. Ф. (2008). Адміністративне процесуальне право України: Навчальний посібник. Київ: Юрінком
Інтер, 134-135.
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10
Гончарук, С. Т. (2004). Основи адміністративного права України: навчальний посібник. Київ: Аванпост-прим, 93.
11
Кузьменко, О. В. (2005). Теоретичні засади адміністративного процесу: монографія. Київ, 17.
12
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адміністративного акта; 5) виконання індивідуального адміністративного акта1. Ю.П. Битяк визначає
наступні стадії адміністративно-процесуальної діяльності: 1) стадія аналізу ситуації, в ході якої
збирають та фіксують інформацію про фактичний стан справ, реальні факти, оцінюють перспективу
подальшого руху справи, приймають рішення про необхідність такого руху; 2) стадія прийняття
рішення у справі, в ході якої дають юридичну оцінку зібраної інформації, повно та всебічно
досліджують матеріали справи з метою встановлення об’єктивної істини, приймають конкретне
рішення; 3) стадія оскарження або опротестування рішення у справі; 4) стадія виконання прийнятого
рішення, в ході якої логічно завершується діяльність у адміністративній справі2. В.Б. Авер’янов
виокремлює такі стадії порядку прийняття правових актів управління: 1) підготовка акта;
2) прийняття рішення; 3) доведення акта до відома виконавців та заінтересованих осіб3.
Є.О. Дегтярьова стверджує, що адміністративні процедури індивідуального регулювання
реалізуються в рамках чотирьох стадій адміністративного процесу: 1) порушення адміністративної
справи; 2) встановлення фактичної та юридичної основи справи; 3) розгляд справи по суті
компетентним органом і прийняття рішення у справі; 4) оскарження рішення у справі4. В.П. Тимощук
вважає, що процедура прийняття адміністративних актів складається з таких стадій: 1) ініціювання та
відкриття провадження; 2) підготовка адміністративної справи до розгляду та вирішення; 3) розгляд
та вирішення адміністративної справи (прийняття адміністративного акта); 4) оскарження
адміністративного акта (факультативна стадія)5.
На наш погляд, найбільш обґрунтованим є виділення таких стадій процедури прийняття
адміністративних актів контролюючих органів у сфері оподаткування: 1) порушення
адміністративної справи; 2) підготовка адміністративної справи до розгляду; 3) вирішення
адміністративної справи. Виділення стадії оскарження адміністративних актів є помилковим,
оскільки оскаржити можна лише вже прийнятий акт, тобто оскарження акту знаходиться поза
процедурою його прийняття. Аналогічна позиція має використовуватися і щодо виконання
адміністративних актів. В цьому питанні варто звернути увагу на те, що важливість виконання акта є
беззаперечною та часто необхідною умовою реалізації прийнятого акта, проте це не свідчить, що такі
дії є стадією адміністративної процедури прийняття індивідуального адміністративного акта.
Навпаки, переконливішою є позиція, відповідно до якої виконання акта не може розглядатися як
стадія його прийняття, адже очевидно, що виконуватися може лише прийнятий акт. Не доцільно
виділяти і таку стадію як доведення акта до відома виконавців та заінтересованих осіб, адже з самої
назви стадії випливає, що здійснюється доведення до відома вже прийнятого акта, а не його проекту.
Отже, доведення до відома акта є необхідною передумовою вступу його в дію, проте не може
розглядатися стадією його прийняття6.
Першою стадією процедури прийняття адміністративних актів контролюючих органів у сфері
оподаткування є порушення адміністративної справи. На цій стадії збирається і фіксується інформація
про фактичний стан справ, реальні факти, оцінюється перспектива подальшого руху справи,
ухвалюється рішення про необхідність такого руху7. Завдання цієї стадії полягає у перевірці підстав,
необхідних для порушення адміністративної справи. Юридичною підставою порушення
адміністративної справи є наявність правової норми, яка надає такі повноваження контролюючому
органу. Фактичною підставою є конкретні обставини, за наявності яких контролюючий орган може
порушити справу8. Порушення адміністративної справи має певні особливості залежно від того,
Школик, А. М. (2007). Порівняльне адміністративне право: Навчальний посібник для юридичних факультетів
та факультетів міжнародних відносин. Львів: ЗУКЦ, 129.
2
Битяк, Ю. П., Гаращук, В. М., Дьяченко, О. В. (2005). Адміністративне право України: підручник. Київ:
Юрінком Інтер, 213.
3
Авер’янов, В. Б. (2004). Адміністративне право України. Академічний курс. У двох томах. Київ: Юридична
думка, 1, 287-288.
4
Дегтярева, Е. А. (2007). Административные процедуры: автореферат дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук. Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт МВД России, 18.
5
Тимощук, В. П. (2010). Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії. Київ: Конус-Ю, 73.
6
Мандюк, О. Р. (2017). Індивідуальні адміністративні акти: теорія та практика застосування: дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.07. Львів, 118-121.
7
Авер’янов, В. Б. (2004). Адміністративне право України. Академічний курс. У двох томах. Київ: Юридична
думка, 1, 488.
8
Мандюк, О.Р. (2017). Індивідуальні адміністративні акти: теорія та практика застосування: дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.07. Львів, 121-123.
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за чиєю ініціативою це відбувається. Так, порушення адміністративної справи може відбуватися як
з ініціативи контролюючого органу, який це здійснює у зв’язку з виконанням своїх повноважень
(наприклад, про обов’язок платника податків сплатити суму грошового зобов’язання, справа про
адміністративне правопорушення), так і з ініціативи платника податків (наприклад, про розстрочення
та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків, індивідуальна
податкова консультація). Ця стадія завершується складанням документа (наприклад, акт
документальної перевірки, протокол про адміністративне правопорушення) на підставі якого
в подальшому може бути прийнято адміністративний акт (наприклад, податкове повідомленнярішення, постанова у справі про адміністративне правопорушення).
Другою стадією процедури прийняття адміністративних актів контролюючих органів у сфері
оподаткування є підготовка адміністративної справи до розгляду. Завданням цієї стадії є створення
необхідних передумов для належного розгляду справи. У зв’язку з цим на цій стадії контролюючий
орган вирішує питання про необхідність витребування додаткових матеріалів чи певних відомостей1.
Це можуть документи, пов’язані із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань),
первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інші документи, пов’язані
з обчисленням та сплатою податків і зборів. Відповідно до ст. 83 Податкового кодексу України
матеріалами, які можуть бути підставами для висновків під час проведення перевірок, є: документи,
податкова інформація, експертні висновки, судові рішення, податкові консультації2.
Третьою стадією процедури прийняття адміністративних актів контролюючих органів у сфері
оподаткування є вирішення адміністративної справи. На цій стадії досліджуються всі обставини
справи, які мають значення для правильного її вирішення. За результатами розгляду контролюючим
органом приймається адміністративний акт. Таким адміністративним актом може бути податкове
повідомлення-рішення, податкова вимога, постанова у справі про адміністративне правопорушення,
рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника
податків тощо. Такі рішення повинні бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані
та у випадках, передбачених законодавством, завірені печаткою такого контролюючого органу.
Висновки. Процедура прийняття адміністративних актів контролюючих органів у сфері
оподаткування – це порядок вчинення дій контролюючого органу щодо прийняття рішень з питань
оподаткування, що здійснюється у чіткій відповідності із законодавством та спрямована
на забезпечення реалізації прав, свобод та законних інтересів фізичними та юридичними особами.
Процедура прийняття адміністративних актів контролюючих органів у сфері оподаткування
складається з певних стадій. Стадії процедури прийняття адміністративних актів контролюючих
органів у сфері оподаткування – це сукупність відносно самостійних взаємопов’язаних за цілями та
завданнями процедурних дій, що реалізуються контролюючими органами з метою прийняття рішень
з питань оподаткування. Процедура прийняття адміністративних актів контролюючих органів у сфері
оподаткування складається з трьох стадій: порушення адміністративної справи; підготовка
адміністративної справи до розгляду; вирішення адміністративної справи. Процедура прийняття
адміністративних актів контролюючих органів у сфері оподаткування характеризується певною
специфікою (особливий суб’єктний склад, сфера правового регулювання). Чітка регламентація
процедури прийняття адміністративних актів контролюючих органів у сфері оподаткування
сприятиме створенню умов для реалізації прав, свобод та законних інтересів фізичними та
юридичними особами та захистити їх від можливого зловживання владою посадовими особами.
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TYPES OF RENTAL ENTITIES
OF THE MILITARY PROPERTY
IN UKRAINE
Антоніна Бобкова, д. ю. н., академік
Національна академія правових наук України
Володимир Панасюк
Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

ВИДИ СУБ’ЄКТІВ ОРЕНДИ
ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА В УКРАЇНІ
The article analyzes the issues of subjects of military property rent on the basis of scientific
literature and general provisions of the legislation on property rent, and also on the relevant
provisions of the legislation on property rent of the Armed Forces of Ukraine. It was determined
that such issues are regulated by special norms of different levels of legal acts, including the laws
of Ukraine "On economic activity in the Armed Forces of Ukraine", "On the Armed Forces of
Ukraine" and others. It was found that the issue of the subjects of the military property rent was
not fully studied in the theory of economic law.
Taking into consideration the general provisions, the subjects of military property rent were
identified and differentiated into certain types. Article 3 of the Law of Ukraine "On economic
activity in the Armed Forces of Ukraine" was taken as the point, which includes military units,
institutions, authorities and organizations of the Armed Forces of Ukraine, which are maintained
for the expenses of the State Budget of Ukraine, run its own domestic economy, have estimates
of revenues and expenditures, bank accounts, a seal with the image of the State Emblem of
Ukraine and its name.
Each type of military property entities rent was analyzed, their characteristics and certain features
were identified and given in this paper. Judicial practice was proposed for each type.
Practice analysis lead to the conclusion that the types of subjects of military property rent need
to be clarified at the legislative level with the specification of differences in the legal regime of
their property, the scope and conditions of such economic activity, the economic rights and
obligations of these entities. It was proposed to make such clarifications in the Law of Ukraine "On
Economic Activity in the Armed Forces of Ukraine".
Keywords: subjects, military property, military unit, institutions, authorities and organizations.
Постановка проблеми. Одним із ефективніших видів господарської діяльності у Збройних
Силах України є оренда військового майна. Особливості цієї діяльності та правові засади її здійснення
значною мірою визначаються її суб’єктним складом.
На практиці суб’єктами оренди військового майна як виду господарської діяльності виступають
військові частини та інші суб’єкти, передбачені законодавством. Водночас суб’єктний склад таких
відносин змінюється, з’являються нові суб’єкти, правовий статус яких залишається невизначеним, що
стримує ці відносини.
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Суб’єктний склад Збройних Сил України на законодавчому рівні визначають Закони України
«Про Збройні Сили України», «Про господарську діяльність у Збройних Силах України», що певною
мірою конкретизовані у Порядку реєстрації військових частин як суб’єктів господарської діяльності
у Збройних Силах затверджений постановою Кабінету Міністрів України та інші. Разом з тим окремі
положення законодавства щодо суб’єктів оренди як виду господарської діяльності у Збройних Силах
України потребують конкретизації.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.В теорії загальне поняття суб’єкта права досліджували
Г. Ф. Шершеневич, Є. Н. Трубецькой, І.А. Ільїн, О.С. Рождественська та інші. В господарському праві
різним аспектам статусу суб’єктів господарювання приділяли увагу В.С. Щербина, А.Г. Бобкова,
С.М. Грудницька, Р.А. Джабраілов, І.В. Труш, О.В. Гарагонич та інші. Військові частини як су’бєкти
господарської діяльності досліджували В.Й. Кісель, Е.Г. Бойченко та інші.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Залишаються теоретичні
питання щодо видів суб’єктів оренди військового майна, які вимагають уточнення.
Метою дослідження є уточнення видів суб’єктів оренди військового майна як господарської
діяльності.
Виклад основного матеріалу. Питання суб’єктів оренди військового майна грунтуються
на загальних положеннях щодо суб’єктів права. Зокрема, Г. Ф. Шершеневич1 зазначив, що таке
поняття вживається двояко. Так, суб’єкт в одному розумінні це носій права, а в іншому це носій
обов’язку. В свою чергу Є. Н. Трубецькой суб’єктом права називає кожного, хто здатний мати права,
незалежно від того, користується він ними насправді чи ні2.
Аналогічно вважає І. А. Ільїн, який писав, що суб’єкт права – це той за ким право визнає відомі
повноваження, заборони та обов’язки і завдання правових норм у тому, щоб установлювати правові
стани суб’єктів. Для того, щоб будь-яке повноваження (або заборона чи обов’язок) належало якомусь
суб’єкту права, необхідно, щоб правові норми визнали за ним узагалі здатність мати ці повноваження
(або заборону чи обов’язок)3.
Зазначені та інші положення склали основу для розуміння суб’єктів господарської діяльності,
які отримали розвиток в роботах вчених-господарників (В.С. Щербина4, А.Г. Бобкова5, С.М.
Грудницька6, Р.А. Джабраїлов7 та інші). В науковій літературі приділялась певна увага і суб’єктам
господарської діяльності в Збройних Силах України (В.С. Щербина3, Е.Г. Бойченко8), проте
на сьогодні склад і поділ суб’єктів господарювання Збройних Сил України з часів дослідження цими
авторами змінився і потребує уточнення.
В законодавстві положення щодо суб’єктів господарювання закріплені ч.1 ст. 55 ГК України,
які повно відображають суть суб’єкта господарювання. Так, суб’єктами господарювання визнаються
учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізують господарську
компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть
відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених
законодавством.
Для досягнення мети дослідження доцільно взяти за основу загальні положення щодо суб’єктів
господарювання з урахуванням особливостей суб’єктного складу оренди військового майна. Цілком
доречним при розгляді суб’єктів оренди військового майна є підхід В.С. Щербини, який зазначив, що
класифікація суб’єктів господарського права на види здійснюється згідно з об’єктивним
матеріальним критерієм, яким є зміст діяльності або функції суб’єкта, які він виконує в економічній
системі України9. При цьому він виокремлює суб’єктів господарської діяльності у Збройних Силах
Шершеневич, Г. Ф. (1995). Общая теория права. Учебное пособие. Москва: Юридический колледж МГУ, 362.
Трубецкой, Е. Н. (1917). Лекции по энциклопедии права. Москва: т-во типографіи А. И. Мамонтова, 227.
3
Ильин, И. А. (2006). Общее учение о праве и государстве. Москва: АСТ, Хранитель.
4
Щербина, В. С. (2008). Суб’єкти господарського права: монографія. Київ, Юрінком Інтер, 264.
5
Бобкова, А. Г. (2000). Правове забезпечення рекреаційної діяльності. Донецьк, Юго-Восток, 308.
6
Грудницька, С. М. (2011). Хозяйственная правосубъектность государственных предприятий: проблемы
теории и практики. Донецьк, Юго-Восток, 428.
7
Джабраїлов, Р. А. (2010). Господарська правосуб’єктність міста: теорія і практика. Донецьк: Ноулідж, 455.
8
Бойченко, Е. Г. (2015). Правове регулювання господарської діяльності військових частин Збройних Сил України:
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук. Одеса: НУ «Одеська юридична
академія», 241.
9
Щербина, В. С. (2008). Суб’єкти господарського права. Київ: Юрінком Інтер, 264.
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України в особливий вид суб’єктів господарювання, до яких відносяться і суб’єкти оренди
військового майна.
На законодавчому рівні визначено загальні засади щодо суб’єктів Збройних Сил України.
Відповідно до ч. 3 ст. 3 Закону України «Про Збройні Сили України» Збройні Сили України
поділяються на наступні суб’єкти – органи військового управління, з’єднання, військові частини,
військові навчальні заклади, установи та організації1.
Суб’єктний склад саме господарської діяльності в Збройних Силах України визначено ст. 3
Закону України «Про господарську діяльність у Збройних Силах України», де до суб’єктів віднесено
військові частини, заклади, установи та організації Збройних Сил України, які утримуються
за рахунок коштів Державного бюджету України, ведуть відокремлене господарство, мають
кошторис надходжень та видатків, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
Герба України і своїм найменуванням2.
Найбільш поширеним суб’єктом Збройних Сил України є військова частина. Так, військова
частина А2171 виступала орендодавцем щодо військового майна у відносинах з ТОВ “Фірма ветеран
Збройних Сил”, що слідує зі справи №916/146/15-г (постанова Верховного Суду від 8 серпня 2018 р.)3.
Як визначено у законодавстві, військові частини – це військові частини, заклади, установи та
організації Збройних Сил України4. Визначення поняття як «військова частина – це військова
частина» є доволі суперечливим, бо така тафтологія призводить до того, що сам зміст цього поняття
не розкрито. Крім того, якщо заклади, установи та організації підпадають під поняття військової
частини, то виникає цілком логічне питання щодо доцільності використання у нормативно-правових
актах окремо понять «заклади, установи та організації».
Більш конкретним є визначення військової частини як типової організаційної одиниці, що
утримається на окремому штаті і призначається для виконання визначених завдань самостійно або
у складі організаційної структури вищого рівня. Під військовими частинами розуміють органи
військового управління, з’єднання, військові частини, військові кораблі (екіпажі), військові навчальні
заклади та установи5. Водночас і таке визначення потребує уточнення щодо розуміння військових
частин як суб’єктів оренди військового майна.
В науковій літературі визначення військової частини конкретизував В. Й. Кісель, який
запропонував поняття військової частини як створеного з метою забезпечення обороноздатності та
безпеки держави основного військового підрозділу Збройних Сил України, сформованого переважно
з числа військовослужбовців, оснащеного зброєю, бойовою технікою, іншим майном, який має своє
дійсне та умовне найменування, фінансується з коштів Державного бюджету, веде самостійне
господарство, має кошторис надходжень та видатків, рахунки в установах банків, печатки
із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. Крім того науковцем
запропоновано визначення військової частини як юридичної особи, а саме – це організація, яка має
у оперативному управлінні майно, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті
немайнові права і нести відповідні обов’язки, здатна самостійно відповідати за своїми зобов’язаннями
та бути позивачем і відповідачем у суді6.
Такі пропозиції представляють інтерес для визначення військової частини як окремих суб’єктів
оренди. Водночас таке визначення можна уточнити, що військова частина як суб’єкт оренди
військового майна – це самостійна основна військова організація Збройних Сил України, що створена
у встановленому законом порядку для здійснення спеціальних функцій, яка має відокремлене майно,
наділена відповідними господарськими правами та обов’язками, здатна самостійно відповідати
за своїми зобов’язаннями та бути позивачем і відповідачем у суді і управнена здійснювати оренду
військового майна у порядку та на умовах, визначених законом.
Закон про Збройні Сили України, 2000 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 48, 410.
Закон про господарську діяльність у Збройних Силах України, 1999 (Верховна Рада України). Відомості
Верховної Ради України, 48, 408.
3
Постанова у справі №916/146/15-г, 2018 (Верховний Суд України). Реєстр судових рішень України
<http://reyestr.court.gov.ua/Review/>. (2020, листопад, 12).
4
Наказ про затвердження Порядку обліку платників податків, зборів (обов’язкових платежів)
затверджений, 1998 (Державна податкова адміністрація). Офіційний вісник України, 11, 118, 431.
5
Наказ Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю 2005 (Служба безпеки України).
Офіційний вісник України, 34, 2089.
6
Кісель, В. Й. (2007). Військові частини як суб’єкти цивільного права. Київ: Юрінком Інтер.
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Таким чином, в нормативно-правових актах поняття військової частини потребує визначення
як окремого суб’єкта Збройних Сил України та суб’єкта господарської діяльності в Збройних Силах
України, що буде стосуватись і оренди військового майна. Водночас, незважаючи на найбільшу
кількість військових частин серед суб’єктів Збройних Сил України, в орендні відносини вони
вступають не так часто.
Наступним суб’єктом оренди військового майна у Законі України «Про господарську діяльність
у Збройних Силах України» названо заклади, які представлені військовими навчальними закладами.
Так, освітню діяльність провадять 2 університети, 4 академії, 6 військових інститути, 3 військові
коледжі сержантського складу, 1 відділення військової підготовки, 33 кафедри військової підготовки,
10 кафедр медицини катастроф та військової медицини, 3 військові ліцеї. Серед таких закладів,
наприклад, «Військовий інститут телекомунікації та інформатизації Національного технічного
університету України “Київський політехнічний інститут”, Академія Сухопутних військ імені
гетьмана Петра Сагайдачного, Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба,
Військова академія, Академія Військово-Морських Сил імені П.С. Нахімова, Військовий інститут
Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інші1.
За загальним визначенням заклад освіти це юридична особа публічного чи приватного права,
основним видом діяльності якої є освітня діяльність2. Військові навчальні заклади забезпечують
відповідно до ст. 21 Закону України «Про освіту» спеціалізовану освіту. яка може здобуватися в
рамках формальної, неформальної, інформальної освіти, спрямована на здобуття компетентностей
у відповідній сфері професійної діяльності під час навчання у безперервному інтегрованому
освітньому процесі на кількох або всіх рівнях освіти та потребує раннього виявлення і розвитку
індивідуальних здібностей.
Визначення військового навчального закладу законодавство не містить натомість існує
визначення вищого військовго навчального закладу, яке надано у Положенні про вищі військові
навчальні заклади затвердженому наказом Міністерства оборони України від 27.05.2015 р. №240. В
ньому зазначено, що вищі військові навчальні заклади – це вищий навчальний заклад державної
форми власності, який здійснює на певних рівнях вищої освіти підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації військових фахівців для подальшої служби на посадах офіцерського
(сержантського, старшинського) або начальницького складу з метою задоволення потреб Збройних
Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, проводить
наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність3.
Участь військових навчальних закладів в орендних відносинах має низку особливостей. Вони
обумовлені як віднесенням цих суб’єктів до спеціальних навчальних закладів, так і загальними
умовами участі закладів освіти в таких відносинах. Право на передачу в оренду майна передбачено
ст. 80 Закону України «Про освіту» та обмежено тим, що майно закладів освіти не підлягає
використанню не за освітнім призначенням4. Наразі дозволено надання в оренду майна, яке перебуває
на балансі закладів освіти з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо
закладами освіти, пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників
освітнього процесу, з урахуванням визначення органом управління можливості користування
державним нерухомим майном відповідно до законодавства».
Таке положення названого Закону викликало запитання щодо потреб, які відносяться до тих, що
не можуть забезпечуватися самим закладом освіти, адже від його вирішення залежатиме для яких
цілей можна здавати в оренду майно навчального закладу. Певним чином відповідь на це питання
міститься у постанові Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №796 «Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи
освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»5. Цією постановою серед послуг,
Офіційний сайт Міністерства оборони України (2020). Головна сторінка
<https://www.mil.gov.ua/diyalnist/vijskova-osvita-na-tauka/> (2020, листопад, 30).
2
Закон про освіту, 2017 (Верховна Рада України). Голос України, 178, 179.
3
Наказ про затвердження Положення про вищі військові навчальні заклади, 2015 (Міністерство оборони України).
Офіційний вісник України, 55, 858, 1819.
4
Закон про освіту, 2017 (Верховна Рада України). Голос України , 178, 179.
5
Постанова про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими
установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, 2010
(Кабінет Міністрів України). Офіційний вісник України, 67, 71, 2410.
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які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що
належать до державної і комунальної форми власності, передбачено передача в оренду відповідного
нерухомого майна тим, хто ці послуги зможе надати. При цьому передбачено, що майно навчального
закладу яке передається в оренду, повинно тимчасово не використовуватись у освітній, навчальновиховній, навчально-виробничій, науковій діяльності і не погіршувати соціально-побутових умов
осіб, які навчаються або працюють у закладі освіти.
Водночас на практиці неодинокі випадки, коли допускаються помилки щодо віднесення послуг
до дозволених як умови передання приміщень закладів освіти в оренду. Так, визнано неправомірним
розміщення на території закладу освіти відділення банку, бо це не відноситься і не має нічого
спільного з навчальним процесом (постанова Вищого господарського суду України по справі
№904/1530/16 від 25.10.2017 р.)1. Не визнано використанням приміщення за освітнім призначенням і
у випадку здачі в оренду приміщень закладу освіти з метою реалізації продовольчих та
непродовольчих товарів, (постанова Вищий господарський суд України по справі №907/323/15 від
24.11.2015 р.)2. Наразі такі підходи обмежують права закладів освіти на передання в оренду майна,
оскільки перелік дозволених товарів чи послуг відсутній, а будь-які з них можуть використовувати
учасники освітнього процесу.
Наведене стосується і воєнних закладів освіти, здача в оренду якими має ще і спеціальні
обмеження, що слідують із належності закріпленого за ними майна до категорії воєнного та наявності
окремого правового режиму такого майна. На практиці подекуди встановлено і додаткові обмеження
оренди майна військових закладів освіти. Так, п. 1.11 Положення про Військовий інститут Київського
національного університету імені Тараса Шевченка затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України, Міністерства оборони України від 18.04.2014 №483/260 встановлено, що питання про
надання в оренду будівель, споруд, приміщень, навчального й наукового обладнання та іншого майна
Військового інституту для забезпечення діяльності будь-яких сторонніх державних, громадських чи
комерційних організацій вирішується ректором Університету3.
Для забезпечення можливості здійснювати військовими навчальними закладами такої
господарської діяльності як оренда військового майна доцільно з урахуванням подвійних обмежень
розробити та затвердити рекомендації щодо таких відносин, які сприятимуть більш ефективному
використанню такого майна та мінімізації відповідних порушень.
Ще одним суб’єктом оренди військового майна, на якого вказує Закон України «Про
господарську діяльність в Збройних Силах України» є установи. За загальноприйнятим визначенням
установа – це організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі
в управлінні нею, шляхом об’єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної
засновниками, за рахунок цього майна (ст.83 ЦК України)4. Прикладом участі установи Збройних Сил
України в орендних відносинах є здача в оренду навчально-спортивною базою літніх видів спорту
Міністерства оборони України освітлювальної вежі стадіону цієї бази. (постанова Вищого
господарського суду України від 01.04.2010 р. по справі №31/231)5.
Найбільш поширеним прикладом установи у Збройних Силах України, що мають право
на здійснення оренди військового майна, є квартирно-експлуатаційні органи Збройних Сил, до яких
відносяться: Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України, територіальні
квартирно-експлуатаційні управління та Київське квартирно-експлуатаційне управління, квартирноексплуатаційні відділи (квартирно-експлуатаційні частини) України6.
Як правило, орендою нерухомого військового майна та земельних ділянок займаються
квартирно-експлуатаційні управління та відділи. Так, наприклад Головне квартирно-експлуатаційне
управління МОУ було орендодавцем нерухомого майна, яке являло собою нежитлові приміщення
Постанова у справі №904/1530/16, 2017 (Вищий господарський суд України). Реєстр судових рішень
України <http://reyestr.court.gov.ua/Review/> (2020, листопад, 30).
2
Постанова у справі №907/323/15, 2015 (Вищий господарський суд України). Реєстр судових рішень України
<http://reyestr.court.gov.ua/Review/> (2020. листопада, 30).
3
Наказ про затвердження положення про Військовий інститут Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, 2014 (Міністерство освіти і науки України).
<https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0483729-14#Text> (2020. листопада, 30).
4
Цивільний кодекс України, 2003.(Верховна Рада України). Голос України , 45.
5
Постанова у справі №31/231, 2010 (Вищий господарський суд України) <http://reyestr.court.gov.ua/Review/>
(2020, листопада, 30).
6
Наказ про затвердження Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних
Сил України (Міністерство оборони України). Офіційний вісник України 75, 133, 2784.
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загальною площею 455,7 кв.м. розташованого у м. Одеса (постанова Великої Палати Верховного Суду
від 03.07.2018 р. по справі №916/559/17)1. Ще одним прикладом оренди за участі установи є договір
оренди, укладений між Квартирно-експлуатаційним відділом м. Чернівці та ТОВ «Ріфіл-Україна»
(справа №926/225/17, постанова Верховного Суду від 15.07.2019 року)2.
Особливістю участі названих суб’єктів є те, що вони передають в оренду військове майно
(військове містечко, квартирне майно тощо), яке використовується іншими суб’єктами, а тому
здійснення ними такої господарської діяльності потребує додаткового дослідження та урегулювання.
До суб’єктів оренди військового майна за Законом України «Про господарську діяльність
в Збройних Силах України» віднесено і організації Збройних Сил України. Визначення організації
як суб’єкта господарських відносин на законодавчому рівні представлено лише в Законі України «Про
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» від 01.12.2005 р., за яким «організації –
підприємства, установи, організації, органи влади чи інші установи, їх підрозділи чи їх об’єднання
з правами юридичної особи чи без них, громадські організації чи приватні або засновані на іншій
формі власності підприємства, установи, організації, які виконують самостійні функції та мають
установчий документ (статут) і свою структуру управління»3. Аналіз цього визначення вказує на надто
широке розуміння такого суб’єкта та використання поняття «організації» як узагальнюючої назви
певного кола суб’єктів при застосуванні названого Закону, що є мало прийнятним для використання
такого поняття в інших відносинах.
Невизначеність з організаційно-правовою формою організації та її ознаками рівною мірою
стосується і суб’єктів оренди військового майна, а тому включення до кола суб’єктів цих відносин
саме організацій втратило сенс.
Ще одним видом суб’єктів оренди військового майна є державні підприємства, особливістю
яких є те, що майно їм належить на праві оперативного управління. За загальноприйнятим
визначенням підприємство – це самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним
органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для
задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої,
науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому
Господарським кодексом України та іншими законами4. Серед таких суб’єктів, наприклад, державне
підприємство Міністерства оборони України «Запорізький автомобільний ремонтний завод», який
одночасно має умовне найменування – військова частина А06525; державне підприємство
Міністерства оборони України «Одеський проектний інститут»6, державне підприємство
Міністерства оборони України «Львівський проектний інститут»7, державне підприємство
Міністерства оборони України "Центральний військовий санаторій "Ялтинський", які також
виступали орендодавцями військового майна8 та ін.
Як свідчить практика, державні підприємства Міністерства оборони України також вступають
у відносини оренди військового майна проте у Законі України «Про господарську діяльність
у Збройних Силах України» вони відсутні. Це зумовлено тим, що 96 державних підприємств
підпорядковано Головному управлінню майна та ресурсів, яке є структурним підрозділом
Міністерства оборони України та не входить до складу Збройних Сил України. При цьому частина
державних підприємств за усталеними у науці господарського права ознаками є установами,
можливості яких займатись орендою майна є значно обмеженими відносно підприємств. Правовий
статус створених в різні роки державних підприємств, які наразі мають право здійснювати такий вид
Постанова від 03.07.2018 р., у справі №916/559/17 (Велика палата Верховного Суду) Реєстр судових рішень
України <http://reyestr.court.gov.ua/Review/> (2020, листопад, 30).
2
Постанова від 15.07.2019 р., у справі №926/225/17 (Верховний Суд України). Реєстр судових рішень України
<http://reyestr.court.gov.ua/Review/83087004> (2020, листопад, 30).
3
Закон про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності, 2015 (Верховна Рада України). Голос
України, 23.
4
Господарський кодекс України, 2003 (Верховна Рада України). Голос України, 49.
5
Постанова у справі №908/1064/17, 2018 (Верховний Суд України). Реєстр судових рішень України
<http://reyestr.court.gov.ua/Review/> (2020, листопада, 30).
6
Рішення у справі №916/3537/15, 2015 (Господарський суд Одеської області). Реєстр судових рішень України
<http://reyestr.court.gov.ua/Review/> (2020, листопада, 30).
7
Постанова у справі №1/606-6/171, 2007 (Львівський апеляційний господарський суд). Реєстр судових рішень
України <http://reyestr.court.gov.ua/Review/>(2020, листопада, 30).
8
Постанова у справі №2-25/6695-2006, 2006 (Вищий господарський суд України). Реєстр судових рішень
України <http://reyestr.court.gov.ua/Review/>(2020, листопада, 30).
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господарської діяльності як оренда військового майна, потребує приведення у відповідність
до діючого законодавства щодо організаційно-правової форми, правового режиму майна, завдань і
напрямів діяльності, відповідальності.
Висновки. Проведене дослідження дозволяє дійти висновку, що суб’єкти оренди військового
майна як господарської діяльності поділяються на такі види: військові частини, військові навчальні
заклади, установи, державні підприємства. При цьому можна уточнити, що військова частина як
суб’єкт оренди військового майна – це самостійна основна військова організація Збройних Сил
України, що створена у встановленому законом порядку для здійснення спеціальних функцій, яка має
відокремлене майно, наділена відповідними господарськими правами та обов’язками, здатна
самостійно відповідати за своїми зобов’язаннями та бути позивачем і відповідачем у суді і управнена
здійснювати оренду військового майна у порядку та на умовах, визначених законом.
Види суб’єктів оренди військового майна потребують уточнення на законодавчому рівні
з конкретизацією відмінностей щодо правового режиму їх майна, обсягу та умов здійснення такої
господарської діяльності, господарських прав і обов’язків цих суб’єктів. Такі уточнення доцільно
зробити у Законі України «Про господарську діяльність у Збройних Силах України».
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСІБ РЯДОВОГО
І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
В СИСТЕМІ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ
The effective functioning of the Penitentiary System of Ukraine is impossible without practical
implementation of the constitutional principle of equality. Taking into account this fact, there are
no doubts concerning the relevance of studying the state of legal support of the rights, freedoms
and legitimate interests of convicts, prisoners, as well as ordinary and chief staff of the State
Criminal and Executive Service of Ukraine (hereinafter – SCES of Ukraine). In this context, the legal
status of the personnel of the SCES of Ukraine in the system of reforming the Penitentiary System
of Ukraine deserves attention.
The main vector of reforming the Penitentiary System of Ukraine and the state of its
implementation are analyzed in the article. The propositions to adjust the direction of future
reforming of the Penitentiary System of Ukraine are substantiated based on the analysis of the
provisions of the decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 13, 2017 № 654p, which determines the basic principles of reforming the Penitentiary System in Ukraine.
Keywords: State Criminal and Executive Service of Ukraine, ordinary and chief staff of the SCES
of Ukraine, civil service, legal status, reforming of the Penitentiary System.
Постановка проблеми: Сьогодні держава обрала курс на реформування мілітаризованої
державної служби та правоохоронних органів, зокрема ДКВС України, на яку покладаються
стратегічно важливі для демократичної держави завдання. Внаслідок чого персонал ДКВС України,
на нашу думку, займає окреме місце серед категорій державних службовців України. Але,
на превеликий жаль, натепер стан нормативного врегулювання інституту проходження служби
в ДКВС України характеризується великою кількістю прогалин в його нормативному забезпеченні та
невідповідністю рівню розвитку суспільства XXI століття, що, без сумніву, негативно впливає
на становище осіб рядового і начальницького складу ДКВС України в правовій реальності, та не може
якісно забезпечувати механізм дотримання прав державних службовців, які проходять державну
службу в ДКВС України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій: Дослідники Ю. Кізілов та М. Іншин досліджували
особливості правового регулювання проходження державної служби. Автори В. Льовочкін та
Г. Радов у своїх дослідженнях зосередились на особливостях реформування кримінально-виконавчої
системи України. Питанню персоналу пенітенціарної системи України та його класифікації приділи
увагу А. Галай, С. Зливко та М. Клімов. Водночас, науковцями недостатньо досліджено правовий
статус осіб рядового і начальницького складу, які проходять державну службу особливого характеру
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в ДКВС України, в системі реформування пенітенціарної системи України. Завдяки чому набуло
актуальності дослідження правового становища осіб рядового і начальницького складу ДКВС
України в системі реформування ДКВС України як шляху удосконалення порядку та умов
проходження служби в ДКВС України.
Мета: на основі аналізу мети та завдань реформування ДКВС України, визначених чинними
нормативно-правовими актами, розробити рекомендації, спрямовані на удосконалення
адміністративно-правового регулювання проходження державної служби ДКВС України.
Виклад основного матеріалу:
З моменту проголошення незалежності України розпочалися і донині тривають зміни,
спрямовані на розвиток демократії, розбудову правової держави та формування громадянського
суспільства1.
Внаслідок чого державна служба в Україні перебуває у динамічному розвитку, що спонукає
до зміни норм, що забезпечують правову регламентацію проходження державної служби.
Разом з тим не припиняє розвитку теорія державної служби, а її найбільш суттєвою
особливістю слід вважати обов’язкове врахування існуючої специфіки правового регулювання праці
та служби державних службовців в залежності від виду органу, в якому вони проходять службу2.
На превеликий жаль, завдяки аналізу правового регулювання проходження державної служби
в Україні в умовах адміністративної реформи можливо стверджувати, що велика кількість
нормативно-правових актів, створених з метою регулювання порядку і умов проходження державної
служби в Україні, не дають підстав для висновку про завершеність стану розвитку законодавства
України про державну службу. Однак, існує потреба безперервного оновлення нормативно-правової
бази та прискорення розвитку законодавчих засад проходження державної служби3. Зокрема,
оновлення засад адміністративно-правового регулювання проходження державної служби
в Державній кримінально-виконавчій службі України.
Слід зауважити, за часи незалежності України її пенітенціарна система активно реформується,
стала відкритою для громадськості та засобів масової інформації, а проблеми, що виникають
у процесі реформування, часто обговорюються та висвітлюються засобами масової інформації4.
Внаслідок реформування кримінально-виконавчої системи України вона зазнавала
багаторазових організаційних перебудов, зміни підпорядкування та вдосконалення пріоритетних
напрямків її діяльності. І, як наслідок, відбулись планові і поступальні зміни принципів діяльності та
будови пенітенціарної системи України, коректування правового регулювання суспільних відносин,
що виникають під час виконання та відбування кримінальних покарань, завдяки чому українське
суспільство має нагоду бути свідком втілення в життя світового досвіду пенітенціарної практики та
вимог європейських стандартів у сфері виконання кримінальних покарань та поводження
із ув’язненими та засудженими особами.
Слід зазначити, питанню реформування пенітенціарної системи України було приділено багато
уваги українськими науковцями у кінці XX – на початку XXI століття.
Ми погоджуємось із думкою М. Клімова, який досліджував напрями реформування
пенітенціарної системи у 1998 році, про зацікавленість й активну участь Ради Європи в наданні
практичної допомоги у здійсненні реформи пенітенціарної системи України, в тому числі у вирішенні
проблеми підготовки та підбору кадрів для неї5.
Отже, вже у кінці XX століття під час реформування пенітенціарної реформи України кадрова
проблема розглядалась як актуальна та яка потребує розв’язання. Водночас під час здійснення
Федотова, І. (2012). Теоретичні аспекти визначення змісту та елементів правого статусу суб’єктів митних
правовідносин. Вісник Академії митної служби України. Серія : Право, 1, 7-12.
2
Іншин, М. (2013). Особливості правового регулювання державної служби в України : сучасний стан, проблеми,
перспективи розвитку. Форум права, 2, 165-179.
3
Кізілов, Ю. (2016). Правове регулювання проходження державної служби в Україні в умовах
адміністративної реформи. Державне управління та місцеве самоврядування, 2 (29), 137-142.
4
Льовочкін, В. (2002). Концептуальні питання реформування кримінально-виконавчої системи України.
Проблеми пенітенціарної теорії та практики: Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ,
7, 3-12.
5
Клімов, М. (1998). Обгрунтування цілей та змісту підготовки фахівців для пенітенціарної системи.
Проблеми пенітенціарної теорії та практики: Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ,
1 (3), 110-120.
1
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реформи акцентувалась увага на необхідності нормативного врегулювання процедури підбору та
підготовки кадрів та на закріпленні понятійно-категоріального апарату, зокрема визначенню поняття
«персонал пенітенціарної системи».
Дослідник А. Галай пропонував нормативно закріпити визначення «персоналу пенітенціарних
установ», під яким розумів постійний кадровий склад працівників пенітенціарних установ, що
виконує конкретно поставлені функції з реалізації цілей діяльності пенітенціарних установ і
користуються у зв’язку із цим державними гарантіями забезпечення нормальної діяльності1.
Г. Радов у науковій праці «Доктринальна модель Закону України «Про пенітенціарну систему
України» вважав раціональним закріплення у законі поняття «співробітники пенітенціарної системи»,
до яких відносив державних службовців, які виконують роботу великого суспільного значення і
знаходяться під захистом держави2.
Натепер під час реформування ДКВС України немає потреби нормативного закріплення
поняття персоналу, оскільки Законом України «Про Державну кримінально-виконавчу службу
України» закріплено визначення персоналу ДКВС України.
Водночас українськими дослідниками вже піднімається питання про необхідність внесення
змін до статті 14 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» з метою
розширення категорій осіб, які належать до персоналу ДКВС України3.
Основним актом, що визначає мету і завдання пенітенціарної системи України є схвалена
Кабінетом Міністрів України «Концепція реформування (розвитку) пенітенціарної системи України»
(далі – Концепція) від 13 вересня 2017 р. № 654-р, яка передбачає у 2020 році додаткове фінансування
заходів щодо подальшого реформування пенітенціарної системи і закріплює, що натепер існує
необхідність забезпечення здійснення заходів, спрямованих на поліпшення умов відбування покарань
та тримання під вартою засуджених та осіб, узятих під варту4.
Дійсно, громадяни України стали свідками важливих змін у пенітенціарній системі України,
значущість яких неможливо переоцінити для нашої держави, зокрема вектор реформування
пенітенціарної системи України направлений на покращення умов відбування покарань, створення
можливості отримання від держави платних послуг з метою поліпшення умов утримання осіб в
слідчих ізоляторах, ремонт камер, зміни чисельності та продаж установ виконання покарань і слідчих
ізоляторів з метою побудови у майбутньому нових.
Але зупинімося докладніше на тому, що Концепцією також вказано на актуальність вжиття
заходів з метою підвищення престижності служби в органах і установах ДКВС України шляхом
підвищення грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу ДКВС України,
забезпечення їх житлом та соціальним захистом5.
І, враховуючи теперішній рівень престижності проходження служби в ДКВС України та стан
правового і соціального захисту, неможливо не погодитися із думкою С. Зливка, що Концепція
висвітлює труднощі пенітенціарної системи та визначає шляхи й способи їх подолання, але проблеми,
що стосуються проходження служби персоналом в ДКВС України, лишись поза увагою6.
Отже, деякі норми, задекларовані Концепцією, потребують реального виконання, а напрям
реформування, визначений нею, необхідно скорегувати з урахуванням нагальності реалізації потреб
персоналу ДКВС України.
Галай, А. (2000). Поняття персоналу пенітенціарних установ. Проблеми пенітенціарної теорії та практики:
Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ, 5, 34-41.
2
Радов, Г. (1997). Доктринальна модель Закону України «Про пенітенціарну систему України». Проблеми
пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ, 1 (2), 11-52.
3
Залуговська, Г. (2019). Проходження служби науково-педагогічними працівниками у специфічній
модифікації державної служби – Державній кримінально-виконавчій службі України. Юридичний науковий
електронний журнал, 5, 161-163.
4
Розпорядження про схвалення Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної системи України 2017
(Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2017-%D1%80#Text> (2020, листопад, 17)
5
Розпорядження про схвалення Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної системи України р. 4.
2017 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2017-%D1%80#Text> (2020, листопад, 17).
6
Зливко, С. В. (2018). Деякі питання щодо реалізації Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної
системи України. Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави: матеріали міжнародної
юридичної науково-практичної конференції (19 квітня 2018 р., м. Київ), 48-49.
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Необхідно зупинитися на тому, що відповідно до чинного законодавства на посадових та
службових осіб органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів ДКВС України покладено
обов’язок забезпечувати дотримання прав людини і громадянина, реалізацію законних прав та
інтересів засуджених і осіб, узятих під варту, вимог законодавства щодо виконання і відбування
кримінальних покарань1.
А тому, поза всяким сумнівом, якісне забезпечення прав та законних інтересів засуджених і
осіб, узятих під варту, неможливе без бездоганного правового регулювання порядку та умов
проходження служби в ДКВС України та належного правового і соціального захисту персоналу.
Проте, Концепцією не порушено проблему недовершеного нормативного регулювання
порядку та умов проходження служби в ДКВС України, забезпечення прав осіб рядового та
начальницького складу ДКВС України, не зазначено шляхів приведення правового і соціального
захисту персоналу ДКВС України у відповідність світовим стандартам, а також не розроблено
механізму гарантування їх реалізації.
Враховуючи думку дослідниці Т. Плугатар, що наявність прогалин і колізій у нормативному
регулюванні адміністративно-правового статусу створює, з одного боку, труднощі у здійсненні
посадовими особами своїх повноважень, а з іншого – не забезпечує належної реалізації та захисту
прав і свобод громадян2, ми змушені констатувати, що подальше ефективне реформування
пенітенціарної системи України неможливе без врахування значимості зміни принципів
адміністративно-правового регулювання проходження державної служби особливого характеру в
ДКВС України.
На підставі проведеного аналізу стану та перспектив реформування пенітенціарної системи
України, вважаємо, що для досягнення кінцевої мети реформування будь-якого органу державної
влади необхідно врахувати наслідки етапів її реалізації, які вже втілені в життя, з метою корегування
пріоритетних напрямів та механізмів реформування пенітенціарної системи.
На нашу думку, доцільно акцентувати увагу на необхідності та значущості врегулювання
проблем нормативно-правового забезпечення проходження служби особами рядового і
начальницького складу ДКВС України та внесення змін до Закону України «Про Державну
кримінально-виконавчу службу України», оскільки регулювання порядку та умов проходження
служби в ДКВС України має розглядатись як один із способів забезпечення прав та законних
інтересів засуджених та ув’язнених в Україні. Та, на нашу думку, фактичне виконання завдань
реформування пенітенціарної системи України неможливе без планового та симетричного
реформування усіх її складових.
Отже, необхідність вжиття заходів з метою підвищення ефективності реформування
пенітенціарної системи України не викликає сумнівів, а тому з урахуванням спливаючого терміну
реалізації Концепції, вважаємо за доцільне під час пролонгації Концепції або затвердження нової
стратегії реформування пенітенціарної системи України взяти до уваги, що важливою складовою
ефективного реформування пенітенціарної системи України є внесення змін до чинного
законодавства з метою зменшення плинності кадрів на посадах рядового та молодшого
начальницького складу ДКВС України, удосконалення механізмів забезпечення правового і
соціального захисту осіб рядового і начальницького складу ДКВС України та приведення їх
у відповідність світовим стандартам, забезпечення якісного адміністративно-правового регулювання
порядку та умов проходження служби особами рядового і начальницького складу ДКВС України.
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OF WITNESSES DURING THE INVESTIGATION
OF ABUSE OF AUTHORITY OR OFFICIAL POSITION
BY A JUDGE DURING A JUDGMENT
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ТАКТИКА ДОПИТУ СВІДКІВ ПІД ЧАС
РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ
АБО СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ СУДДЕЮ
ПІД ЧАС ЗДІСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ
The scientific article is devoted to the issue of procedural regulations and tactics of interrogation
of witnesses during the investigation of abuse of power or official position by a judge during a
judgement. Witnesses of abuse of power or official position by a judge during a judgement are
divided into six categories taking into account their procedural position. Typical questions for each
of the categories of witnesses have been developed. The need is emphasized to interrogate
individuals with the use of security measures, or using the possibility of interrogation by an
investigating judge during the pre-trial investigation, provided for in Art. 225 of the Criminal
Procedursl Code of Ukraine. Certain legislative changes have been proposed regarding the criminal
procedural regulation of the interrogation of a judge or juror as a witness of abuse of authoruty
or official position by a judge (juror) during the judgement.
Keywords: investigation; criminal proceedings; sentence; decision; approval; decree;
interrogation; witness.
Постановка проблеми. Важливим джерелом здобуття доказів у кримінальних провадженнях
про зловживання владою або службовим становищем суддею під час здійснення правосуддя, є
показання свідків, корті отримують в ході проведення допиту свідків, проведення якого має свої
особливості. Тому, метою статті є розкрити тактику допиту свідків під час розслідування
зловживання владою або службовим становищем суддею під час здійснення правосуддя.
Стан дослідження. Проблема проведення допиту та удосконалення його процесуальних,
організаційних, тактичних аспектів розроблялися у працях Ю.П. Аленіна, Р.С. Бєлкіна,
В.В. Весельського, В.І. Галагана, В.О. Коновалової, В.С. Кузьмичова, М.М. Михеєнка, М.І. Порубова,
С.М. Стахівського, В.В. Тертишника, П.В. Цимбала, В.Ю. Шепітька, С.А. Шейфера та інших вчених.
Проте праці зазначених вчених стосуються в переважній більшості загальним потопленням
криміналістичної тактики допиту. Метою нашого дослідження є розроблення тактичних
особливостей допиту свідків під час розслідування зловживання владою або службовим становищем
суддею під час здійснення правосуддя.
Виклад основних положень. Слід почати з того, що до структури окремої методики
розслідування злочинів у сфері службової діяльності входять такі елементи: криміналістична
характеристика злочинів у сфері службової діяльності; збирання та перевірка первинної інформації
про правопорушення у сфері службової діяльності; початковий етап розслідування; наступний етап
розслідування; особливості проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій;
особливості подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності1. Не є винятком
Пчеліна, О. В. (2017). Теоретичні засади формування та реалізації методики розслідування злочинів у сфері
службової діяльності: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук.
Харків, 31.
1

364

ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)

EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 7 Issue 6 2020

формування основ методики розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею
під час здійснення правосуддя, під час якої важливе місце відводиться тактиці допиту свідків.
Як справедливо аргументує О. Л. Мусієнко, значний обсяг інформації, що має значення для
швидкого й ефективного розслідування, органи розслідування одержують саме від свідків.
Значущість повідомлюваних свідками відомостей залежить від низки чинників, серед яких переважає
бажання, продиктоване обов’язками громадянина припинити злочинну діяльність певних осіб. Саме
ця обставина спричиняє важливість визначення груп свідків, їхньої спрямованості, потенційних
можливостей для одержання даних, що сприяють розслідуванню злочинів. Повідомлювана свідками
інформація в загальному вигляді залежить від ступенів поінформованості останніх, однак у більш
докладній градації й від інших характеристик1.
Згідно з ч.1 ст.65 КПК України свідком є фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі
обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для
давання показань. Процесуальний порядок допиту свідків під час досудового розслідування
регламентований ст.ст. 224‒227 КПК України та не може проводитися у нічний час (з 22 до 6 год.),
тривати понад 8 годин, із обов’язковою перервою у випадку його проведення понад 2 години.
Допит свідків, в ході розслідування кримінального провадження про зловживання владою або
службовим становищем суддею під час здійснення правосуддя слід проводити згідно загальних умов
криміналістичної тактики допиту. Під час такого, необхідною умовою успішного проведення такого
роду допиту є підготовка до нього, яка охоплює ряд конкретних заходів, серед яких слід виділити:
вивчення матеріалів кримінального провадження, ознайомлення з даними про особу допитуваного, а
також складання плану допиту. Так, перед допитом встановлюють особу свідка, повідомляють його
у якому кримінальному провадженні він викликаний, попереджають про обов’язок розповісти все
відоме йому про подію чи певних осіб, а також про кримінальну відповідальність за відмову дати
показання та за дачу завідомо неправдивих показань (ст.ст. 384, 385 КК України). Слідчий з’ясовує
його стосунки з підозрюваним та потерпілим, роз’яснює право не давати показань щодо себе, членів
сім’ї, близьких родичів (ч. 1 ст. 63 Конституції України). Після вільної розповіді свідок відповідає
на запитання слідчого. Запитання треба ставити у певній послідовності. Це дасть змогу отримати
необхідну інформацію, витрачаючи менше часу і сил. При формулюванні запитання слід враховувати
культурний рівень особи та її обізнаність з нормативно-правовими актами. Законодавець заборонив
під час будь-якого прямого допиту, зокрема під час досудового розслідування, ставити навідні
запитання, тобто запитання, у формулюванні яких міститься відповідь, частина відповіді або підказка
до неї (ч.6 ст. 352 КПК України).
Свідків постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або
постанови можна поділити на такі категорії:
1. Особи, які були брали участь у судовому розгляді і безпосередньо сприймали факт
здійснення правосуддя;
2. Особи, які не брали участі у судовому розгляді, проте яким відомі факти зловживання
владою або службовим становищем суддею під час здійснення правосуддя;
3. Особи, які встановили факти зловживання владою або службовим становищем суддею під
час здійснення правосуддя;
4. Особи, які є працівниками апарату суду та можуть підтвердити приналежність чи
можуть охарактеризувати особу злочинця;
5. Особи або працівники правоохоронного органу, які проводили оперативно-розшукові заходи
або негласні слідчі (розшукові) дії, з метою документування факту зловживання владою
або службовим становищем суддею під час здійснення правосуддя;
6. Особи, що залучалися до проведення процесуальних дій в рамках судового розгляду (поняті,
працівники правоохоронних органів, спеціалісти, експерти тощо).
Перша категорія свідків для нас має найбільше значення, оскільки саме їхні показання в деяких
випадках можуть слугувати найбільш ефективним джерелом доказів у даній категорії кримінальних
проваджень. До цієї категорії можна віднести свідків, які були присутніми під час судового розгляду,
де було прийнято судове рішення. Запитання, які можна поставити до категорії таких свідків:
1) Коли і при яких обставинах та в якому складі суду відбувався судовий розгляд?
Чи здійснювалося фіксування судового розгляду?
Мусієнко, О. Л. (2007). Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах: дисертація на здобуття
наукового ступеню кандидата юридичних наук. Харків, 122.
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2) В якому процесуальному статусі Ви брали участь в судовому засіданні?
3) Яким чином здійснювався Ваш виклик?
4) Чи знайомі Ви з потерпілим (підозрюваним)?
5) Прошу розповісти про обставини судового розгляду?
3) Чи відомо Вам про факти будь-якого конфлікту між підозрюваним та потерпілим?
4) Чи відомі Вам факти заявлення відводу судді (суддям)?
4) Якими були дії потерпілого?
5) Якими були дії підозрюваного?
Також до цієї категорії можна віднести суддів, у разі колегіального розгляду справи, які
винесли окрему думку, а також присяжних, у разі їхньої участі у судовому розгляді.
Особливістю допиту свідків, якими під час досудового розслідування досліджуваного нами
виду кримінального правопорушення, можуть бути судді чи присяжні є те, що їх не можна допитувати
в якості свідка – про обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення
судового рішення. Проте, власне таким винятком є кримінальне провадження щодо прийняття суддею
(суддями) завідомо неправосудного вироку, ухвали (п. 7 ч. 2 ст. 65 КПК України). На нашу думку,
у зв’язку із прийняттям рішення Конституційним судом про неконституційність ст. 375 КК України,
що передбачає кримінальну відповідальність за постановлення суддею завідомо неправосудного
рішення, вироку, ухвали, постанови, законодавцеві слід внести відповідні зміни до п. 7 ч. 2 ст. 65 КПК
України та викласти її у наступній редакції: «судді та присяжні – про обставини обговорення в
нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення судового рішення, за винятком випадків
кримінального провадження щодо зловживання владою або службовим становищем суддею
(присяжним) під час прийняття судового рішення».
Другу категорію свідків представляють особи, яким будь яким чином відомі факти зловживання
владою або службовим становищем суддею під час прийняття судового рішення, або є
представниками ЗМІ, що провадять власне журналістське розслідування. У разі, якщо свідком є
журналіст, то отримати показання від нього можливо за його добровільною згодою. Без такої згоди,
він не може бути допитаний щодо відомостей, які містять конфіденційну інформацію професійного
характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації (п. 6 ч. 2 ст. 65
КПК Країни). Типові запитання до цієї категорії свідків:
1) Що Вам відомо з приводу здійснення правосуддя?
2) Чи відомо Вам факт зловживання владою або службовим становищем суддею (присяжним)
під час прийняття судового рішення ? Якщо так, то звідки Ви дізналися про це?
3) Чи зверталися Ви в правоохоронні органи з даного приводу?
Третя категорія свідків, пов’язана із службовими особами, які за допомогою своїх спеціальних
правових знань встановлюють зловживання владою або службовим становищем суддею під час
прийняття судового рішення. До цієї категорії відносимо суддів, що здійснювали перегляд судового
рішення у апеляційній чи касаційній інстанції, та представників Вищої ради правосуддя (далі – ВРП).
Типові запитання слідчого до третьої категорії свідків:
1. Якщо свідками є представники ВРП:
1) Хто звернувся зі скаргою до ВРП? Які обставини викладені у скарзі?
2) Чи були виявлені порушення під час судового розгляду? Чи містить судове рішення ознаки
порушення правової процедури чи кваліфікації? Якщо так, то в чому вони полягають? Які порушення
у прийнятому судовому рішенні були виявлені?
3) Яким був розгляд та яке рішення прийнято членами ВРП?
4) Чи ініціювалося питання про відсторонення судді від здійснення правосуддя? Якщо так, то
яким був результат?
2. Якщо свідками є судді, що здійснювали перегляд судового рішення:
1) Хто звернувся із апеляційною (касаційною) скаргою. Яким був перегляд судового рішення,
чи були встановлені обставини неправосудності чи зловживання владою або службовими
повноваженнями суддею під час здійснення правосуддя? Якщо так, то які саме? Яке рішення було
винесене за наслідками розгляду скарги?
До свідків четвертої категорії можуть відноситися секретар судового засідання, помічник судді,
судовий розпорядник, голова апарату суду тощо.
Запитання до даної категорії свідків полягають в основному у їх участі у судовому розгляді
справи та характеристиці підозрюваного (их). Типовими запитаннями є:
1) Чи брали Ви участь у судовому розгляді конкретної судової справи? Якщо так, то в якому
статусі та якими були Ваші функції?
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2) Чи відбувалося фіксування судового розгляду? Якщо так, то яким чином?
3) Хто був присутнім під час судового розгляду?
4) Яке рішення було прийнято за результатами судового розгляду? Хто та яким чином з ним
ознайомився?
5) Чи відомо Вам, чи хтось відвідував суддю (ів) перед початком судового розгляду? Якщо так,
то чи відомо Вам з приводу чого?
6) Чи відомі Вам факти зловживання владою або службовим становищем під час здійснення
правосуддя? Якщо так, то чим Ви їх обґрунтовуєте? Чи повідомляли про цей факт когось?
7) Чи давав будь яке розпорядження суддя (судді), з приводу підготовки тексту судового
рішення?
П’яту категорію свідків представляють особи – конфіденти або працівники правоохоронних
органів. Окремих осіб з цієї категорії, на нашу думку допитувати із застосуванням заходів безпеки,
або з використанням можливості допиту слідчим суддею під час досудового розслідування, що
передбачений ст. 225 КПК України.
Остання класифікаційна категорія свідків у кримінальному провадженні про зловживання
владою або службовим становищем суддею під час прийняття судового рішення, відіграє для процесу
доказування допоміжну функцію. Зокрема, віднесені до цієї групи особи, унаслідок виконання своїх
службових функцій чи громадського обов’язку під час допиту можуть засвідчити перебіг
процесуальної дії під час судового розгляду, поведінку її учасників та інші особливості. Типові
запитання до зазначеної категорії свідків:
1). Хто, коли та до якої саме процесуальної дії дії Вас залучав? Яким був склад суду?
2). Що Вам стало відомо під час проведення процесуальної, до якої Вас було залучено?
3). Яким був перебіг процесуальної дії та якою була поведінка її учасників?
Загалом слід зауважити, що такий поділ є доволі умовним і на практиці може виникнути
ситуації, де свідками можуть бути інші особи. Проте, загалом слід відзначити, що слідчому
слід використовувати усі можливі тактичні прийоми, з метою отримання позитивного результату
в ході допиту.
У такому випадку І. Кертес стверджує, що основні мотиви, ставлення допитуваного
до завдання, поставленого перед ним, характеризуються позитивно чи негативно. Залежно від
позитивного або негативного вирішення питання ми й говоримо про сумлінного або несумлінного
допитуваного. Такий поділ має, звичайно, умовний характер в тому розумінні, що загальна
характеристика сумлінності або несумлінності не завжди визначає ставлення допитуваного рівною
мірою до всіх питань, що задаються слідчим, і що недобросовісний допитуваний під впливом
правильної тактики допиту може перетворюватися на сумлінного або, навпаки, сумлінний
допитуваний під впливом різних факторів, зокрема неправильної тактики ведення допиту,
перетворюється іноді в недобросовісного. Питання ускладнюється ще тим, що мотиви допитуваного
часто суперечать один одному, між ними триває боротьба, у яку повинен втручатися слідчий,
забезпечуючи перемогу саме тих із них, які спонукають допитуваного говорити правду. Слідчий
повинен і до, і під час допиту вивчати особистість допитуваного, його світогляд, інтереси, мотиви,
якими він керується на допиті. Мотиви його поведінки виявляються шляхом аналізу особистості
допитуваного, його поведінки на допиті, взаємин з іншими учасниками процесу, ставлення до факту
злочину, зіставлення його показань з іншими доказами, а також різних частин показань цієї особи або
її показань, наданих у різний час 1.
На думку відомого криміналіста Ганса Гроса: «Свідок невмілому слідчому або нічого
не розповість, або розкаже несуттєве, або зовсім невірне, і той же свідок дасть досить правдиві, точні
і докладні свідчення тому слідчому, який зуміє заглянути в його душу, зрозуміти його і зуміти з ним
зійтись»2. Тому під час проведення різного типу допитів важливим є використання тактичних
прийомів. Власне вибір тактичних прийомів суттєво залежить від особливостей ситуації, що
складається при допиті. Сукупність цих особливостей завжди унікальна, неповторна та накладає свій
відбиток на подальший хід досудового розслідування.
Тактичні прийоми проведення допиту залежать від ситуації, що складається на допиті, та
характеру отримуваної інформації. Слід погодитися з В. О. Коноваловою, яка запропонувала тактичні
Кертэс, И. (1965). Тактика и психологические основы допроса. Москва: Юридическая литература, 150-153.
Гросс Г. (1930). Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Москва:
Издательство Народного комиссариата внутренних дел РСФСР, 45-46.
1
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прийоми допиту свідків поділити на такі групи: прийоми актуалізації зображеного свідком; прийоми,
що сприяють відтворенню (словесному) відомої свідкові події; прийоми, спрямовані на викриття
брехні й установлення мотивів замовчування в показаннях свідка; прийоми, спрямовані
на встановлення помилок у свідченнях та їх усунення1. Уміле застосування зазначених тактичних
прийомів допоможе слідчому одержати потрібну інформацію й не продемонструвати обсяг
своєї поінформованості.
Найчастіше свідкам пропонується спочатку розповісти все, що їм відомо про злочин. Після
вільної розповіді слідчий ставить потрібні запитання. У разі, якщо свідок дає неправдиві показання,
або замовчує деякі обставини вчинення зловживання владою або службовим становищем суддею під
час прийняття судового рішення, слідчому доцільно застосовувати такі тактичні прийоми, як
постановка запитань, що деталізують і контролюють допит по епізодах; оголошення показань інших
осіб; пред’явлення речових доказів тощо.
Запропоновані блоки запитань, які з’ясовуються при допиті тієї чи іншої категорії свідків,
мають орієнтовний характер і підлягають індивідуальному корегуванню залежно від ситуації,
що склалась.
Таким чином, ми розглянули питання процесуальної регламентації та тактики допиту свідків
під час розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею під час здійснення
правосуддя. В ході дослідження, свідків поділено на шість категорій, розроблено типові питання
до кожної із них, запропоновано певні законодавчі зміни щодо кримінальної процесуальної
регламентації допиту судді, в якості свідка зловживання владою або службовим становищем суддею
(присяжним) під час прийняття судового рішення.

References:
1. Pchelina, O. V. (2017). Teoretychni zasady formuvannia ta realizatsii metodyky rozsliduvannia zlochyniv u sferi
sluzhbovoi diialnosti [Theoretical bases of formation and realization of a technique of investigation of crimes
in the sphere of official activity]: avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenyu doktora yurydychnykh
nauk [the dissertation author’s abstract on reception of a scientific degree of the doctor of legal sciences]. Kharkiv:
KNUVS. [in Ukrainian].
2. Musiyenko, O. L. (2007). Teoretychni zasady rozsliduvannya shakhrajstva v suchasnykh umovakh [Theoretical
principles of fraud investigation in modern conditions]: dysertatsiya na zdobuttya naukovoho stupenyu kandydata
yurydychnykh nauk [the dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of legal sciences].
Kharkiv: NUA. [in Ukrainian].
3. Kertjes, I. (1965). Taktika i psihologicheskie osnovy doprosa [Tactics and psychological foundations
of interrogation]. Moscow: Juridicheskaja literatura. [in Russian].
4. Gross, G. (1930). Rukovodstvo dlja sudebnyh sledovatelej kak sistema kriminalistiki [Forensic Investigators’
Guide as a Forensic System]. Moscow: Narodnij komissariat vnutrennih del RSFSR. [in Russian].
5. Konovalova ,V. E. (1999). Dopros: taktika i psihologija [Interrogation: tactics and psychology]. Harkov.
[in Russian].

1

Коновалова В. Е. (1999). Допрос: тактика и психология. Харьков, 73

368

ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)

EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 7 Issue 6 2020

DOI: 10.46340/eppd.2020.7.6.48

Anna Kotsiuruba
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4283-2078
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

GENERAL AND SPECIAL CIVIL
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ЗАГАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ЦИВІЛЬНІ
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ВІДПОВІДАЧА
В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
The scientific article examines the legal nature and analyzes the normative basis for the
consolidation of civil procedural rights of the defendant as a mandatory participant in litigation.
Conditional classification of all civil procedural rights of the defendant is carried out, by dividing
them into general (those belonging to all participants in the case and common rights of the parties)
and special (those belonging exclusively to the defendant).
The author made a general description of the procedural rights of the defendant in civil litigation
in view of the reform of the civil procedural legislation of Ukraine in 2017. Attention is paid to the
peculiarities and problematic issues of law enforcement of certain general and special rights of
the defendant in civil litigation.
Keywords: civil litigation, rights of the defendant, participants in the case, common rights,
special rights, parties.
Складовою цивільного процесуального статусу відповідача як обов’язкового учасника справ
позовного провадження є визначений законодавством комплекс цивільних процесуальних прав що
йому належать в ході розгляду справи в суді.
Актуальність теми дослідження пояснюється недостатністю комплексного розуміння
цивільних процесуальних прав відповідача з огляду на проведену реформу процесуального
законодавства 2017 року.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні дослідженням юридичної природи, обсягу
та змісту цивільних процесуальних прав відповідача в цивільному судочинстві висвітлені в працях
таких науковців-процесуалістів, як: С. С. Бичкова, Н. Л. Бондаренко-Зелінська, П. В. Гопкін,
Н. О. Кіреєва, Р. Я. Лемик, Д. Д. Луспеник, Ю. В. Навроцька та інші. Та попри те, що реформування
цивільного процесуального законодавства відбулося ще в 2017 році, досі немає теоретичних
досліджень присвячених комплексному аналізу цивільних процесуальних прав відповідача як
обов’язкового учасника справ позовного провадження.
Метою статті є узагальнення теоретичних знань щодо системи загальних та спеціальних
цивільних процесуальних прав відповідача та висвітлення окремих проблемних аспектів їх
законодавчого закріплення.
У доктрині цивільного процесуального права всі права які мають учасники справи прийнято
класифікувати на: загальні – ті, що мають усі учасникам процесу; і спеціальні – ті, які відповідно
до процесуального статусу мають конкретно визначені учасники справи. Відповідач, як обов’язковий
учасник справ позовного провадження має комплекс як загальних, так і спеціальних прав, якими може
розпоряджатися в цивільному процесі.
Загальні цивільні процесуальні права відповідача – це комплекс передбачених цивільним
процесуальним законодавством ймовірних варіантів поведінки як для відповідача, як обов’язкового
учасника справ позовного провадження, так і для інших учасників справи.
369

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)

Загальні цивільні процесуальні права відповідача доцільно поділити на такі дві групи:
1) комплекс загальних прав відповідача визначений ЦПК, який стосується всіх учасників
цивільного процесу;
2) спільні цивільні процесуальні права сторін (права що закріплені цивільним процесуальним
законодавством виключно для позивача і відповідача).
До першої групи загальних цивільних процесуальних прав відповідача слід віднести:
1. Цивільні процесуальні права що забезпечують реалізацію принципів гласності
і відкритості судового процесу та його повного фіксування технічними засобами, передбачені п. 6
ч. 2 ст. 129 КУ, ст. 11 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», п. 3 ч. 3 ст. 2, ст. 8 ЦПК. Так, відповідно
до статті 8 ЦПК ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце розгляду
своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або письмової інформації щодо
результатів розгляду його судової справи. У цивільному процесі відповідач, як і інші учасники справи,
має ряд процесуальних прав, що виходять з основоположних принципів гласності і відкритості
судового процесу, а саме – право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги,
копії, одержувати копії судових рішень (п. 1 ч. 1 ст. 43 ЦПК). Також він вправі ознайомлюватися
з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами,
робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти
(п. 4 ч. 1 ст. 43 ЦПК).
Порушення даного права було встановлено Європейським судом з прав людини у справі
«Федоров і Федорова проти України» (заява №39229/03 від 1 липня 2011 року). Заявники скаржились
на необґрунтованість рішення апеляційного суду та позбавлення заявника можливості бути присутнім
в судовому засіданні апеляційного суду при розгляді його справи. Європейський суд встановив
порушення п. 1 ст. 6 Конвенції у зв’язку з тим, що під час розгляду апеляційним судом справи
заявника не було дотримано принципу рівності сторін, оскільки судовий розгляд справи заявника
відбувався за його відсутності, але за участю іншої сторони, яка мала можливість усно представляти
свою позицію1.
В умовах сьогодення, у зв’язку з пандемією COVID-19, принцип гласності та відкритості
судового процесу також зазнає масових порушень. Відповідно до рекомендацій Вищої ради
правосуддя щодо обмежувальних заходів внаслідок карантину, судді масово почали проводити
засідання в закритому режимі не допускаючи при цьому представників громадськості, ЗМІ, хоч ці
рекомендації не передбачали подібні обмежувальні заходи та не можуть виправдовувати подібних
порушень. Тим більше, наявні в судах технічні засоби дозволяють організувати онлайн трансляцію
судових засідань.
2. Цивільні процесуальні права що забезпечують реалізацію права на доказову діяльність.
Звичайно ж, ключову роль в цивільному судочинстві відіграє доказова база відповідача, як
можливість спростувати заявлені вимоги, яка забезпечується комплексом прав що стосуються
доказової діяльності визначеної цивільним процесуальним законодавством. Так відповідач, як і інші
учасники цивільного процесу, наділений правом подавати докази; брати участь у дослідженні
доказів (п. 2 ч. 1 ст. 43 ЦПК).
Подання доказів передбачає їх передачу в розпорядження суду. Відповідно до принципу
змагальності сторін, сторони мають рівні права щодо подання та дослідження доказів (ч. 2 ст. 12
ЦПК). При подачі будь-якої заяви, передбаченої п. 2 ч. 2 та ч. 3, 4 ст. 49 ЦПК до суду подаються і
докази направлення копії заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. Всі копії
доказів (крім речових доказів) теж мають бути заздалегідь надіслані іншим учасникам справи, інакше,
суд не братиме їх до уваги (виключення ч. 9 ст. 83 ЦПК).
Відповідач має подавати докази разом з відзивом, як своєю першою заявою по суті справи.
Якщо доказ не може бути наданий з поважних причин, суд може надати додатковий строк для
подання відповідного доказу. Лише у випадку подання обґрунтувань щодо неможливості подання
доказів у визначений законом строк, такі докази можуть бути прийняті судом, в іншому випадку –
вони до розгляду судом не приймаються.
Також, має значення форма подачі доказів, адже якщо відповідач подає документи до суду
в електронній формі, то відповідно, і клопотання, інші докази він також має подавати виключно
в електронній формі, крім випадків, коли судом буде дозволено подавати їх у паперовій формі.
Ясинко, М. М. (ред.) (2018). Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар. Київ:
Правова єдність; Алерта, 77.
1
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Такі жорсткі правила щодо процедури подачі доказів як для відповідача, так і для інших
учасників цивільного процесу демонструють очевидний пріоритет процесуального права над
матеріальним, що в певній мірі полегшує роботу для суду, проте ускладнює підготовку щодо захисту
в першу чергу для відповідача.
3. За для забезпечення права відповідача брати участь у судових засіданнях, якщо інше
не визначено законом (п. 2 ч. 1 ст. 43 ЦПК), суд зобов’язаний його належним чином інформувати
про всі судові засідання, про проведення окремих процесуальних дій поза ними у строки і в порядку
визначеному ЦПК (ч. 2 ст. 128 ЦПК).
4. Ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам
(п. 2 ч. 1 ст. 43 ЦПК). Відповідач має право ставити питання позивачу та (або) особі, яка звернулася
до суду в інтересах іншої особи, іншим учасникам справи виключно з дозволу головуючого, як
керуючого судовим розглядом у визначеній законом черговості (ч. 5 ст. 227 ЦПК). Головуючий
з власної ініціативи або за усним клопотанням учасника справи може зняти питання, що
не стосуються предмета спору, поставити питання учаснику судового процесу, свідку, з’ясовувати
суть відповіді в учасників справи, а також ставити їм питання після закінчення допиту.
5. Процесуальне право відповідача на подачу заяв та клопотань, надавати пояснення суду,
наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду,
і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб (п. 3 ч. 1 ст. 43 ЦПК). У справах
позовного провадження відповідач викладає свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення
та міркування щодо предмета спору виключно в письмовій формі у відзиві на позовну заяву
та запереченні, як заявах по суті справи. Заяви, клопотання та заперечення проти заяв і клопотань
відповідач також може подати з процесуальних питань в ході розгляду справи в усній чи письмовій формі.
6. Відповідач як обов’язковий учасник справ позовного провадження має право на апеляційний
перегляд справи, та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення
(ст. 129 КУ, ч. 3 ст. 2, ст. 17, п. 5 ч. 1 ст. 43, ст. 352, ст. 389 ЦПК).
Користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами. Перелік загальних
цивільних процесуальних прав відповідача визначених ст. 43 ЦПК не є вичерпним, тобто
до формулювання «інші визначені законом процесуальні права» можна віднести також такі загальні
цивільні процесуальні права відповідача: заявляти відводи судді, секретарю судового засідання,
експерту, спеціалісту, перекладачу (ч. 2 ст. 39, ч. 10 ст. 40 ЦПК); можливість брати участь у судових
засіданнях в режимі відеоконференції (ст. 212 ЦПК); користуватися правничою допомогою (ч. 1 ст. 15
ЦПК); запропонувати суду питання, роз’яснення яких, на його думку, потребує висновку експерта
або подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення (ч. 5 ст. 103 ЦПК) та інші.
Окремою групою загальних цивільних процесуальних прав відповідача є спільні цивільні
процесуальні права сторін, обсяг яких не обмежений лише ст. 49 ЦПК, до яких відносяться:
1) право укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу (ч. 7 ст. 49 ЦПК);
Мирова угода – це спеціальне процесуальне право сторін, яке є вираженням їх взаємного
волевиявлення та спрямоване на вирішення спору між ними на основі компромісу та подальшого
припинення судового розгляду. Чинним ЦПК визначено, що мирова угода має стосуватися лише прав
та обов’язків сторін (у старій редакції ЦПК обов’язковою була прив’язка і до предмета спору). Тобто
тепер мирова угода може виходити за межі предмета спору, якщо цим не будуть порушені права та
інтереси третіх осіб (ч. 1 ст. 207 ЦПК). Щоб оформити мирову угоду, відповідачу і позивачу необхідно
подати спільну письмову заяву, в якій передбачити ряд важливих обставин: розміри, порядок і строки
виконання зобов’язань боржника; відстрочку чи розстрочку або прощення (списання) боргів чи їх
частин. Укладена сторонами мирова угода в обов’язковому порядку затверджується ухвалою суду,
в резолютивній частині якої зазначаються її умови і така ухвала є виконавчим документом.
Це означає, що у разі невиконання умов мирової угоди однією зі сторін, інша сторона має право
звернутися до приватного чи державного виконавця щодо примусового її виконання. Тому крім вимог
визначених ст. 260 ЦПК, ухвала суду про затвердження мирової угоди має відповідати і вимогам ст. 4
ЗУ «Про виконавче провадження».
Одним із заохочувальних положень ЦПК щодо використання інституту мирової угоди стало
положення щодо повернення позивачу половини сплаченого ним при подачі позову судового збору
(ст. 142 ЦПК). Слід констатувати, що зміни в частині законодавчого регулювання укладення мирової
угоди вирішили чимало проблем пов’язаних з її правовою регламентацією та особливостями
виконання.
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2) звернутися до суду з заявою щодо проведення врегулювання спору за участю судді
(статті 201 – 215 ЦПК).
Звичайно ж, найбільш дискусійним серед новел ЦПК стало впровадження інституту
«врегулювання спору за участю судді», який фактично змінює підхід до здійснення правосуддя в
Україні. Тепер, за наявності взаємної згоди сторін, до початку розгляду справи по суті, може бути
проведена така процедура судового примирення як врегулювання спору за участю судді.
Питання щодо проведення цієї процедури вирішується на етапі підготовчого засідання
за пропозицією судді при обов’язковій згоді сторін на її застосування (п. 14 ч. 2 ст. 197 ЦПК).
Виходячи з аналізу ст. 197 ЦПК, слід розуміти, що внесення пропозиції для сторін щодо процедури
врегулювання спору за участю суді, є не правом, а обов’язком суду. Тобто, суддя повинен
запропонувати сторонам таку процедуру розгляду справи, але її використання можливе лише
за спільної згоди сторін. На проведення процедури врегулювання спору за участю судді виділяється
не більше 30 днів з дня постановлення ухвали, та забороняється повторне її проведення.
Стан завантаженості судів вказує на те, що все ж українці в переважній більшості обирають
судовий спосіб захисту своїх прав і інтересів. Проте і судові примирні процедури в українському
законодавстві передбачені як право учасників справи. З точки зору світової статистики, обов’язкова
медіація має перевагу над добровільною, через можливість отримання швидких результатів, що могло
б позитивно вплинути на загальну тривалість розгляду справ та витрати судової системи України.
3) Сторони мають право укласти угоду щодо передачі справи на розгляд третейського суду
(ч. 4 ст. 4, ст. 21 ЦПК, ст. 6 ЗУ «Про третейські суди»), крім визначених законом випадків.
Відповідно до ст. 2 ЗУ «Про третейські суди» №1701-15 третейський суд – це недержавний,
незалежний орган, що утворюються за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних
та/або юридичних осіб у порядку, встановленому цим Законом, для вирішення спорів що виникають
з цивільних та господарських правовідносин.
Для передачі справи на розгляд третейського суду сторони мають укласти угоду в письмовій
формі у вигляді третейського застереження у договорі чи контракті, або ж у вигляді окремої
письмової угоди.
Рішення третейського суду може бути оскаржено відповідно до ч. 1 ст. 454 ЦПК, у формі
звернення до апеляційного суду за місцем розгляду справи третейським судом протягом 90 днів
із заявою про скасування рішення третейського суду. Як виключення цивільного процесуального
законодавства є положення ч. 5 ст. 249 ЦПК України, відповідно до якого справи окремого
провадження не можуть бути передані на розгляд третейського суду.
4) Новелою цивільного процесуального законодавства стала норма, що передбачає право
на передачу спору на розгляд іноземного суду (ст. 22 ЦПК). Для реалізації цього положення
на практиці необхідною є одночасна наявність таких умов: 1) спір має відноситися до юрисдикції
загального суду; 2) сторони повинні укласти між собою угоду на передачу справи на вирішення
до суду іноземної держави; 3) є відповідний закон або міжнародний договір, згода на обов’язковість
якого надана ВРУ.
Цивільним процесуальним законодавством передбачені й інші спільні процесуальні права
сторін: 5) звернутися до суду із заявою про скасування рішення міжнародного комерційного
арбітражу (п. 2 ч. 1 ст. 454 ЦПК); 6) обґрунтувати належність конкретного доказу для підтвердження
їхніх вимог і заперечень (ч. 3 ст. 77 ЦПК); 7) брати участь під час процедури врегулювання спору
за участю судді у режимі відеоконференції (ч. 1 ст. 203 ЦПК); 8) можуть бути в якості свідків щодо
відомих їм обставин, що мають значення для справи (ч. 1 ст. 92 ЦПК); 9) мають право на відстрочення,
розстрочення судового збору зменшення його розміру або звільнення від його сплати1; 10) вимагати
виконання судового рішення в частині, що їх стосується; 11) домовитися між собою про залучення
експертами певних осіб (ч. 3 ст. 103 ЦПК); 12) розгляд заяв за їх відсутності (ч. 3 ст. 211 ЦПК);
13) відстрочення і розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання
рішення (ст. 435 ЦПК), 14) пред’явлення вимоги про поворот виконання (ст. 444 ЦПК) та інші.
Спеціальні цивільні процесуальні права відповідача – це комплекс передбачених цивільним
процесуальним законодавством ймовірних варіантів поведінки, передбачених лише для відповідача
як обов’язкового учасника справ позовного провадження. По-суті, саме спеціальні права відповідача
характеризують його цивільному судочинстві як самостійного та обов’язкового учасника справ
позовного провадження.
1

Закон України Про судовий збір, 2011 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 14, 87.
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До спеціальних цивільних процесуальних прав відповідача належать: 1) право визнати
позов; 2) право подати відзив та заперечення відповідача на відповідь на відзив позивача (ст. 180
ЦПК); 3) право подати зустрічний позов (п. 3 ч. 2. ст. 49 ЦПК); 4) право подати заяву про перегляд
заочного рішення (ст. 284 ЦПК); 5) право звернутися із заявою щодо зустрічного забезпечення
(ст. 154 ЦПК); 6) право на розгляд справи спочатку (ч. 4 ст. 51 ЦПК).
Право відповідача на визнання позову (всіх або частини позовних вимог – п. 1 ч. 2 ст. 49, ст.
206 ЦПК) можна визначити як розпорядчу дію відповідача спрямовану, як на задоволення
матеріально-правової вимоги позивача, так і на припинення цивільного процесу. Суд ухвалює
рішення про задоволення позову позивача у зв’язку з визнанням його відповідачем за наявності для
цього законних підстав. Якщо у справі беруть участь кілька відповідачів, то відповідно всі відповідачі
мають його визнати для ухвалення судом рішення про задоволення позову. Часткове визнання
відповідачем позову, лише звільняє позивача від доказування положень, які відповідач визнав.
Часткове задоволення позову не є підставою для припинення судового розгляду.
На думку Курило М.П., визнання відповідачем явно безпідставного позову не створює для суду
обов’язку щодо його задоволення1. З цього приводу є позиція Пленуму ВСУ у п. 24 Постанови № 2
від 12.06.2009 «Про застосування цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді
першої інстанції», згідно з якою, ухвалення рішення про задоволення позову у зв’язку з виконанням
його відповідачем можливе у разі, якщо таке визнання є безумовним і не суперечить закону і
не порушує права, свободи і інтереси інших осіб. Тобто в цьому контексті йде мова лише про інших
осіб, а не про самого відповідача.
Звичайно ж суд зобов’язаний перевірити законність підстав щодо визнання відповідачем
позову. Суд не приймає визнання позову законного представника який діє в інтересах малолітньої,
неповнолітньої, недієздатної чи обмежено дієздатної особи, якщо встановлено, що це суперечить
інтересам особи яку він представляє
Право подати відзив (ст.ст. 174, 178 ЦПК) та заперечення відповідача на відповідь на відзив
позивача (ст. 180 ЦПК).
Відзив – це перша заява по суті справи відповідача, де він викладає свої заперечення проти
позовної заяви позивача. Саме з подачею відзиву пов’язують з’ясування позиції відповідача
у цивільній справі (ч. 3 ст. 211 ЦПК). Відповідно до ч. 4 ст. 174 ЦПК подання заяв по суті справи
закріплене як право учасників справи, проте в окремих випадках обов’язком державного органу чи
органу місцевого самоврядування в разі вимоги суду, за невиконання якої передбачена санкція
у формі штрафу (п. 4 ч. 1 ст. 148 ЦПК).
Цивільним процесуальним законодавством визначений мінімально гарантований строк для
надсилання відзиву, який не може бути меншим 15 днів з дня вручення відповідачу ухвали про
відкриття провадження у справі. У разі ненадання відповідної заяви по суті справи, у встановлений
судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ст. 178 ЦПК). Суд
може поновити пропущений строк у випадку визнання підстав пропуску поважними, крім випадків,
коли неможливе його поновлення. Проте поважність причини з якої був пропущений строк наданий
для подання відзиву, має все ж оціночний характер і визначається на розсуд суду.
Заперечення – це друга заява по суті справи відповідача, в якій він викладає свої пояснення,
міркування і аргументи на відповідь на відзив позивача (ч. 1 ст. 180 ЦПК).
По своїй суті, відзив і заперечення як заяви відповідача по суті справи відрізняються лише
назвою та черговістю появи в цивільному процесі, а суть та правова природа у них однакова. На нашу
думку, для того щоб уникнути плутанини із запереченнями з процесуальних питань, статтю 180 ЦПК
коректніше було б назвати не просто «Заперечення», а викласти в одній із запропонованих нами
редакцій: «Заперечення відповідача на відповідь на відзив позивача» або ж просто «Заперечення
відповідача»2.
Право подати заяву про перегляд заочного рішення (ст. 284 ЦПК);
Особливістю заочного провадження є можливість перегляду заочного рішення за письмовою
заявою відповідача судом, який його ухвалив. Слід відзначити, що саме відповідач стосовно якого
ухвалене заочне рішення чи його представник мають право на подавати заяву про перегляд заочного
Ясинко, М. М. (ред.) (2018). Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар. Київ:
Правова єдність; Алерта, 304.
2
Коцюруба, А. І. (2020). Заперечення відповідача в цивільному судочинстві: правова природа. Європейський
політико-правовий дискурс. Evropsky politicky a pravni diskurz, 7, 4, 174-178, 177.
1
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рішення. Позивач позбавлений цього права і може лише її оскаржити в апеляційному порядку.
Протягом 30 днів з дня проголошення рішення відповідач, стосовно якого ухвалене заочне рішення
чи його представник мають право подати заяву про перегляд заочного рішення ( ст. 123-124 ЦПК),
в строки визначені ЦПК.
Слід розуміти, що право на поновлення пропущеного строку надається відповідачу або його
представнику у разі, якщо повне заочне рішення суду не було вручене даним учасникам у день його
проголошення. Із змісту ст. 272 ЦПК вбачається, що фактично таке вручення можливе лише
за наявності у відповідача офіційної електронної адреси, інакше вручення заочного рішення у день
проголошення значно ускладнене. Така ж ситуація виникає, якщо відповідно до ч. 6 ст. 259 ЦПК
складання повного рішення суду відкладається. Також суд може поновити пропущений строк і
з інших причин, при визнанні їх поважними1.
Право подати зустрічний позов (п. 3 ч. 2. ст. 49 ЦПК);
До або під час попереднього судового засідання, а якщо воно не проводиться, то до початку
розгляду справи по суті, відповідач має право пред’явити зустрічний позов в строк подачі відзиву, а
саме не менше 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.
Зустрічний позов є спеціальним право відповідача, що містить самостійну вимогу та водночас
є способом захисту відповідача проти заявленого позову. Виходячи з цього зустрічна позовна
заява може містити як самостійну вимогу відповідача, так і заперечення проти заявленого позову
(відзив). Тому, у випадку подання відповідачем зустрічного позову, вбачаємо необхідність
законодавчого визначення можливості подачі замість двох процесуальних документів – лише
зустрічного позову який міститиме заперечення проти позову відповідно до вимог законодавства. А в
разі залишення без руху чи повернення зустрічного позову, керуватися викладеними в ньому
запереченнями проти позову.
Також подання відповідачем зустрічного позову стало за чинним ЦПК (ч. 4 ст. 193 ЦПК)
підставою для переходу зі спрощеного до загального позовного провадження.
Право звернутися із заявою щодо зустрічного забезпечення (ст. 154 ЦПК).
Відповідно до п. 9 ч. 2 ст. 197 ЦПК за клопотанням учасників справи у підготовчому засіданні
суд вирішує питання про забезпечення позову та зустрічне забезпечення.
Зустрічне забезпечення – це особливий інститут цивільного судочинства (субінститут
інституту забезпечення позову), що спрямований на збереження процесуальної рівності сторін та
попередження настання або гарантоване відшкодування можливих для відповідача збитків повністю
чи частково2.
Інститут зустрічного забезпечення є одним із попередніх видів забезпечення позову та
застосовується лише у випадку забезпечення позову. Створений фактично для забезпечення захисту
інтересів відповідача та збереження status-quo сторін в цивільному судочинстві.
Відповідно до висновку Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати
Касаційного цивільного суду в результаті перегляду справи №753/2380/18-ц у постанові від 10 квітня
2019 року3, вжиття заходів зустрічного забезпечення відповідно до ч. 3 ст. 154 ЦПК є не правом суду,
а його обов’язком незалежно від майнового стану відповідачів.
Розмір зустрічного забезпечення визначається судом та має бути співмірним із заходами
забезпечення позову, застосованими судом та розміром збитків, яких може зазнати відповідач
у зв’язку із забезпеченням позову. Здійснюється зазвичай шляхом внесення на депозитний рахунок
суду грошових коштів у розмірі, визначеному судом, або в інших випадках, визначених ст. 154 ЦПК.
Висновки. Наведена класифікація процесуальних прав відповідача є важливою складовою
цивільного процесуального права, що допомагатиме зрозуміти відповідачу, яким комплексом
загальних та спеціальних прав він наділений в цивільному судочинстві. Інші проблемні питання
загальних та спеціальних цивільних процесуальних прав відповідача, виходять за межі цієї статті та
можуть бути перспективними напрямками подальших наукових досліджень.
Ясинко, М. М. (ред.) (2018). Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар. Київ:
Правова єдність; Алерта, 392.
2
Коцюруба, А. І. (2020). Зустрічне забезпечення як один із способів захисту прав та інтересів відповідача
в цивільному судочинстві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, 60,
45-48, 46.
3
Постанова по справі №753/2380/18, 2018 (Верховний Суд України). Єдиний державний реєстр судових
рішень <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81288258>. (2020, листопад, 12).
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in civil proceedings]. Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya Pravo [Scientific
Bulletin of Uzhhorod National University. Law Series], 60, 45-48, 46. [in Ukrainian].
5. Postanova po spravi №753/2380/18, 2018 (Verkhovnyy Sud Ukrayiny) [Resolution on case №753 / 2380/18, 2018
(Supreme Court of Ukraine)]. Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen [Unified state register of court
decisions] <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81288258>. (2020, November, 12). [in Ukrainian].

375

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)

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 28. ledna a musí byt
publikováné do dne 28. února.
Články pro zveřejnění v druhém (duben) dílu časopisu jsou přijímány do dne 28. března a musí byt
publikováné do dne 30. dubna.
Články pro zveřejnění v třetím (červen) dílu časopisu jsou přijímány do dne 28. května a musí byt
publikováné do dne 30. června.
Články pro zveřejnění ve čtvrtém (srpen) dílu časopisu jsou přijímány do dne 1. srpna a musí byt
publikováné do dne 31. srpna.
Články pro zveřejnění v pátém (říjen) dílu časopisu jsou přijímány do dne 28. září a musí byt
publikováné do dne 31. října.
Články pro zveřejnění v šestém (prosinec) dílu časopisu jsou přijímány do dne 28. 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 1800-1900 znaků, název članku a úplná informace o autorovi: jméno a příjmení, titul,
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Psychological Association).
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PŘÍKLADY ÚPRAVY BIBLIOGRAFICKÉHO POPISU ZDROJŮ A LITERATURY
DLE POŽADAVKŮ APA-STYLE
Všeobecná pravidla:
Bibliografický popis zdrojů a literatury v odkazech na každé strance a v transliterovaném seznamu
literatury (references) musí být zpracován na základě norem APA-Style, v souladu s požadavky APA
(American Psychological Association). Níže jsou uvedeny příklady zpracování nejběžnějších
bibliografických zdrojů. Více informace dostanete na strance http://www.apastyle.org.
Při úpravě bibliografických popisů zdrojů a literatury dejte si pozor na způsob psaní: rovně a kurzivou
(Italic) a také na postupnost umístění prvků odkazu.
Paginální odkazy na zdroje a literaturu se uvádí v původním jazyce (v jazyce originálů), totiž
nepřekládají se a netransliterují se. Citace jsou také uváděný v původním jazyce článku.
Seznam literatury (references) na konci článku se uvádí latinkou. Pokud se musí uvést odkaz na články
v písmu cyrilici (včetně článků v ukrajinštině nebo v ruštině) otištěné dřivě v časopisech a sbírkách,
doporučujeme tuto variantu struktury bibliografických odkazů v sekci References:
– Jméno a příjmení autora/-ů (transliterace);
– Transliterováný název članku a jeho překlad v angličtině, který má být umístěný v hranatých
závorkách: [];
– Název zdroje (transliterace) a překlad jeho názvy v jazyce anglickém: [];
– Výchozí údaje s anglickým zápisem.
V seznamu literatury (references) místo vydání pro zdroje v jazyce anglickém a ukrajinském se uvádí
v angličtině, a název nakladatelství se transliteruje.
Pro automatickou transliteraci názvů zdrojů v písmu cyrilici dá se použit další stránky:
– pro zdroje v ruštině:
http://www.translit.ru,
– pro zdroje v ukrajinštině:
http://www.slovnyk.ua/services/translit.php .
Odkaz na web-zdroje se má sestavit dalším způsobem: jméno autora web-stránky, název stránky, název
web-stránky (píše se kurzivou (Italic)), adresu web-stránky oddělenou znaky < >: <URL> a pokud je
možné datum poslední návštěvy/ náhledu web-stránky v zaoblených závorkách: () . Název měsíce
nahlédnutí do web-stránky se uvádí v jazyce článku.
Pro vaše pohodlí jsou následující příklady uvádění zdrojů a literatury rozdělený podle typu zdroje, a
každý se uvádí ve dvou variantech po sobě: první je příklad odkazu na každé stránce, druhý je příklad
odkazu na stejný zdroj, jenže jak se má uvádět v seznamu literatury (references).
Monografie:
Denning, D.E. (1998). Information Warfare and Security. Boston: Addison-Wesley Pub. Co, 99-100.
Denning, D.E. (1998). Information Warfare and Security. Boston: Addison-Wesley Pub. Co. [in English].
Somit, А., Peterson, S. (2005). The Failure of Democratic Nation Building: Ideology Meets Evolution.
New York: Palgrave Macmillan, 5.
Somit, A., Peterson, S. (2005). The Failure of Democratic Nation Building: Ideology Meets Evolution.
New York: Palgrave Macmillan. [in English].
Тарасов, В. (1997). Советская дипломатия в период Корейской войны (1950-1953). Москва: Научная
книга, 134-150.
Tarasov, V. (1997). Sovetskaya diplomatiya v period Koreyskoy voynyi (1950-1953) [Soviet diplomacy
during the Korean War (1950-1953)]. Moskva: Nauchnaya kniga. [in Russian].
Калюжнова, Н.Я. Лидина, К.Л. Якобсона, А.Я. (2003). Регион на перекрестке Востока и Запада:
глобализация и конкурентоспособность. Москва: ТЕИС, 14-21.
Kaljuzhnova, N.Ja., Lidina, K.L., Jakobsona, A.Ja. (2003). Region na perekrestke Vostoka i Zapada:
globalizacija i konkurentosposobnost [The region at the crossroads of the East and West: globalization and
competitiveness]. Moscow: TEIS. [in Russian].
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Článek v časopise:
Bakircioglu, O. (2007). The Application of the Margin of Appreciation Doctrine in Freedom of Expression
and Public Morality Cases. German Law Journal, 8, 07, 713-714.
Bakircioglu, O. (2007). The Application of the Margin of Appreciation Doctrine in Freedom of Expression
and Public Morality Cases. German Law Journal, 8, 07, 713-714. [in English].
Musilová, K. (2017). Možnosti aplikace konceptu postmateriálního štěpení na substátních
úrovních. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75.
doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55
Musilová, K. (2017). Mozhnosti aplikace konceptu postmaterialnigo shtepeni na substatnih urovnih.
Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55
[in Czech].
Nye, J.S., Owens, W.A. (1996). America’s Information Edge. Foreign Affairs, March/April, 49-67.
Nye, J.S., Owens, W.A. (1996). America’s Information Edge. Foreign Affairs, March/April, 49-67. [in English].
Задорожній, О., Медведєва, М. (2006). Імплементація міжнародних стандартів захисту прав людини
в сфері боротьби з інфекційними хворобами в національному праві України. Український часопис
міжнародного права, 1, 64-76.
Zadorozhnii, O., Medvedieva, M. (2006). Implementatsiia mizhnarodnykh standartiv zakhystu prav liudyny
v sferi borotby z infektsiinymy khvorobamy v natsionalnomu pravi Ukrainy [Implementation of
international human rights standards to combat infection disease in domestic law Ukraine]. Ukrainskyi
chasopys mizhnarodnoho prava [Ukrainian Journal of International Law], no. 1, 64-76. [in Ukrainian].
Teze a myšklenky konference:
Григор'єва, Х.А. (2016). Правові аспекти приватного інвестування у створення
сільськогосподарських кооперативів. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку
держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної
конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса), 1, 557-559.
Grigorieva, H.A. (2016). Pravovі aspekti privatnogo іnvestuvannya u stvorennya sіlskogospodarskih
kooperativіv. [Legal aspects of private investment in the creation of agricultural cooperatives]. Pravovі ta
іnstitucіjnі mekhanіzmi zabezpechennya rozvitku derzhavi ta prava v umovah evroіntegracії: materіali
Mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії (20 travnya 2016 r., m. Odesa). [Legal and institutional
mechanisms the development of state and law in the conditions of European integration: materials of the
International Scientific and Practical Conference (May 20, 2016, Odesa)], 1. 557-559. [in Ukrainian].
Давиденко, М.Л., Сірик, О.М. (2013) Сучасні проблемні питання тлумачення статті 152
Кримінального кодексу України. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної
наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (м. Одеса,
16-17 травня 2013 р.), 2, 284-285.
Davidenko, M.L., Sіrik, O.M. (2013) Suchasnі problemnі pitannya tlumachennya stattі 152 Krimіnal'nogo
kodeksu Ukraini. [Current issues of interpretation of Article 152 of the Criminal Code of Ukraine]. Pravove
zhittya suchasnoї Ukraїni: materіali Mіzhnarodnoї naukovoї konferencії profesorsko-vikladackogo ta
aspіrantskogo skladu (m. Odesa, 16-17 travnya 2013 r.) [The Legal Life of Modern Ukraine: Materials
of the International Scientific Conference of the Teaching and Postgraduate Students (Odessa, May 16-17,
2013)], 2, 284-285. [in Ukrainian].
Odkazy na web-stránky:
Salway, S. Contributions and challenges of cross-national comparative research in migration, ethnicity and
health: insights from a preliminary study of maternal health in Germany, Canada and the UK. US National
Library of Medicine National Institutes of Health. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3146864>
(2017, лютий, 01).
Salway, S. Contributions and challenges of cross-national comparative research in migration, ethnicity and
health: insights from a preliminary study of maternal health in Germany, Canada and the UK. US National
Library of Medicine National Institutes of Health. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3146864>
[in English]. (2017, February, 01).
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Hadiz, V.R., Chryssogelos A. Populism in world politics: A comparative cross-regional perspective.
International Political Science Review: SAGE Journals. <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/
0192512117693908 > (2017, сентябрь, 18).
Hadiz, V.R., Chryssogelos A. Populism in world politics: A comparative cross-regional perspective.
International Political Science Review: SAGE Journals. <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/
0192512117693908 > [in English]. (2017, September, 18).
Документы, на основании которых власти РФ запрещают деятельность Меджлиса 2016. 15 минут.
<http://15minut.org/article/dokumenty-na-osnovanii-kotoryh-vlasti-rf-zapreshhayut-deyatelnost-medzhlisafoto-2016-02-15-19-18-31> (2017, ию).
Dokumenty, na osnovanii kotoryh vlasti RF zapreshhajut dejatel'nost' Medzhlisa 2016. [Documents
on the basis of which the authorities of the Russian Federation prohibit the activities of the Mejlis].
15 minut. [15 minutes]. <http://15minut.org/article/dokumenty-na-osnovanii-kotoryh-vlasti-rfzapreshhayut-deyatelnost-medzhlisa-foto-2016-02-15-19-18-31> [in Russian]. (2017, June, 22).
Odkazy na právní předpisy a právní dokumentaci:
Zákony a nařízení:
Закон про виконавче провадження cт. 24. 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України,
19, 194.
Zakon pro vykonavche provadzhennya 1999 (Verkhovna Rada Ukrajiny). [Law on Enforcement 1999
(Verkhovna Rada of Ukraine)]. Oficijnyj visnik Ukrajiny [Official Bulletin of Ukraine], 19, 194.
[in Ukrainian].
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).
Tsyvil'nyy kodeks 2003 (Verkhovna Rada Ukrayiny). [Civil Code 2003 (Verkhovna Rada of Ukraine)].
Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine].
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> [in Ukrainian]. (2013, листопад, 21).
Директива о развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной
Республикой 2015 (Президент Республики Беларусь). Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь. <http://www.pravo.by/upload/docs/op/P01500005_1441141200.pdf > (05 мая 2017).
Direktiva o razvitii dvustoronnih otnoshenij Respubliki Belarus’ s Kitajskoj Narodnoj Respublikoj 2015
(Prezident Respubliki Belarus’). [The Directive of the bilateral relations development of the Republic
of Belarus with People’s Republic of China 2015 (The President of the Republic of Belarus)]. Nacional'nyj
pravovoj Internet-portal Respubliki Belarus'. [National legal Internet-portal of the Republic of Belarus].
<http://www.pravo.by/upload/docs/op/P01500005_1441141200.pdf> [in Russian]. (2017, May, 05).
Проект Закону про виставкову діяльність в Україні 2005 (Верховна Рада України). Офіційний
сайт Верховної Ради України. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25190>
(01 грудня 2005).
Proekt Zakonu pro vystavkovu dijalʹnistʹ v Ukrajini 2005 (Verkhovna Rada Ukrajiny). [The Draft Law
on Exhibition Activity in Ukraine (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Oficijnyj sajt Verkhovnoji Rady
Ukrajiny [The official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=25190> [in Ukrainian]. (2005, December, 01).
Dohody, konvence, doporučení
International Covenant on Civil and Political Rights 1966 art 2. (General Assembly of the United Nations)
<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf>
(21 листопада 2016).
International Covenant on Civil and Political Rights 1966 art 2. (General Assembly of the United Nations)
<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf>
[in English]. (2016, November, 21).
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Рекомендация о развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное
обучение 2004 (Международная организация труда). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (21 листопада 2013).
Rekomendacija o razvitii ljudskih resursov: obrazovanie, podgotovka kadrov i nepreryvnoe obuchenie 2004
(Mezhdunarodnaja organizacija truda) [Recommendation on human resources development: education,
training and continuing education 2004 (International Labor Organization)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi
Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/993_532> [in English]. (2013, November, 21)
Dvoustranné dohody
Угода про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування 2012 (Кабінет Міністрів України
та Уряд Російської Федерації) Офіційний вісник України, 29, 130.
Ugoda pro spivrobitnytstvo v galuzi aviatsiynogo poshuku i ryatuvannya 2012 (Kabinet Ministriv Ukrayiny
ta Uryad Rosiys'koyi Federatsiyi) [Agreement on cooperation in the field of aviation search and rescue
2012 (Cabinet of Ministers of Ukraine and Government of the Russian Federation)]. Oficijnyj visnik
Ukrajiny [Official Bulletin of Ukraine], 29, 130. [in Ukrainian].
Soudní dokumentace
Dokumentace Mezinárodního soudu
Case concerning pulp mills on the river Uruguay. Argentina v. Uruguay [2007]. ICJ <http://www.icjcij.org/files/case-related/135/15427.pdf> (12 вересня 2017)
Case concerning pulp mills on the river Uruguay. Argentina v. Uruguay [2007]. ICJ <http://www.icjcij.org/files/case-related/135/15427.pdf> [in English]. (2017, September 12)
The Vienna Convention on Consular Relations. Germany v. USA. (Request for the Indication of Provisional
Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1.
The Vienna Convention on Consular Relations. Germany v. USA. (Request for the Indication of Provisional
Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1. [in English].
Kauzy [soudní jednání] ECHR (do 31. října 1998)
Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no. 191-A.
Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no. 191-A. [in English].
Kauzy [soudní jednání] ECHR (od 1. listopadu 1998)
Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II.
Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II. [in English].
Soudní rozhodnutí soukromých zemí
Постановление по делу № 16-П [2013] КС РФ. <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_148711/> (21 июня 2016).
Postanovlenie po delu № 16-P [2013] KS RF. [Resolution in the case No. 16-P [2013] of the Constitutional
Court of the Russian Federation]. <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/>
[in Russian] (2016, June 21).

380

ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)

EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 7 Issue 6 2020

Become a Contributor for the Journal

EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE
The Journal is issued 6 times per year.
Articles for publication in the first (February) issue of the journal are accepted until January, 28 and will
be published until February, 28.
Articles for publication in the second (April) issue of the journal are accepted until March, 28 and will
be published until April, 30.
Articles for publication in the third (June) issue of the journal are accepted until May, 28 and will be
published until June, 30.
Articles for publication in the fourth (August) issue of the journal are accepted until August, 1 and will
be published until August, 31.
Articles for publication in the fifth (October) issue of the journal are accepted until September, 28 and
will be published until October, 31.
Articles for publication in the sixth (December) issue of the journal are accepted until November, 28 and
will be published until December, 31.
Deadlines for acceptance of articles to the relevant journal issues are approximate. The editorial board
may arbitrarily change these dates because of the large number of articles in the editorial portfolio.
The dates of journal's publishing are unchangeable: the end of each pair of months.

Requirements to manuscripts
Page Limit is 10 – 30 pages.
The language of articles is Czech, Ukrainian, English, Polish, French and German.
For an article in any language, the following is required in English:
an abstract (1800-1900 characters),
a title of the article and complete data of an author – full first and last name,
academic title, academic degree, position, and place of employment.
Footnotes are allowed, no endnotes.
Bibliography after the article is optional.
Bibliography should be arranged in accordance with the agreements of the American Psychological
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
is not available in the Journal.
The editorial board do not register and do not review for publication manuscripts that do not comply
with the aforementioned requirements.

Address for service:
E-mail: admedit@eppd13.cz
eppd13@gmail.com
ediskurs@gmail.com
Web: http://eppd13.cz
Mailing Address:
BEROSTAV DRUŽSTVO, Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 – Nusle

381

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ

ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)

RULES AND EXAMPLES OF REFERENCING
ACCORDING TO APA-STYLE REQUIREMENTS
General rules:
Bibliographic descriptions of sources and literature in footnotes and transliterated list of sources
(references) should be arranged in accordance with the agreements of the American Psychological
Association (APA). Below are examples of how to arrange the most common bibliographic sources.
For more information see: http://www.apastyle.org
When arranging bibliographic descriptions of sources and literature it is necessary to consider regular
and cursive (Italic) text fonts, as well as the sequence of elements in a reference.
Footnotes should be provided in the original language of a source to which you refer, that is, they are not
translated or transliterated. Quotes within the article should be provided in the language of the article.
References at the end of the article should be Latinized. When making bibliographic references to
Cyrillic (including Ukrainian and Russian) articles, published in journals and almanacs, we strongly
recommend the following structure of references:
– Name of author/authors (transliterated);
– original title of the article transliterated by Latin symbols and its English translation in square
brackets [ ];
– original title of the source transliterated by Latin symbols and its English translation in square
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