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GEORGIA’S WESTERN COURSE  
AS RUSSIA’S MAIN TARGET 

The article deals with the main directions of Georgia’s foreign policy and the preconditions 
for their formation in the context of relations with Russian Federation. The foreign policy of the 
country is largely shaped by the influence of its political culture. The foreign policy of post-Soviet 
Georgia was also determined by its political culture. Traditionally, Georgian society has had 
a strong sense of belonging to Western civilization, and this has had a significant impact on the 
country’s foreign policy orientation. But Georgia’s pro-Western aspirations have historically been 
questioned by geopolitical constraints due to its location. Surrounded by the large states, from 
the west – Turkey, from the south – Iran, and from the north – Russian Federation, a small country 
in the South Caucasus has always been forced to pay attention to the geopolitical interests of its 
large neighbors. As for the restoration of state independence after the collapse of the Soviet 
Union, Russia has constantly used various political and economic tools to prevent Georgia from 
escaping its sphere of influence and hinder its unification into Euro-Atlantic military and political 
structures.  
First of all, the western aspirations of modern Georgia were founded by the unity of ancient 
Christian values. The democratic legacy of the First Independent Republic (1918-1921) and the 
national movement that emerged during the Soviet occupation also played a decisive role. In this 
regard, the merits of the national liberation movement in the late 1980s are particularly significant 
in terms of both the consolidation of the nation and the popularization of Western culture and 
values. The vast majority of the leaders of this movement in Georgia were the bearers of the pro-
Western foreign policy orientation. 
Keywords: Georgia; Russia; NATO; EU; USA; Kosovo; conflict; Western Course. 

Georgia tried to breakthrough in the euro-atlantic direction until the twentieth century. The travel 
of the famous Georgian writer and public figure SulKhan-Saba Orbeliani in Western Europe in 1714-1715 
also served this purpose. During this trip, as an envoy of King Vakhtang VI, he had an audience with King 
Louis XIV of France, whom he presented a memorandum on the prospects of future relations between 
Georgia and France. As it turned out, King Louis XIV already had some idea of Georgia and the ongoing 
processes there, which was undoubtedly the merit of a fairly large French missionary group working 
in Georgia at the time. 

Vakhtang VI calculated that by establishing diplomatic relations with France he would be able 
to neutralize the threats posed by the Ottomans and Iran. But the king’s desire remained as desire only. 
As events have shown, Sulkhan-Saba’s diplomatic efforts were accompanied by quite powerful 
impediments. Iranian diplomacy at the time made every effort to devastate Vakhtang VI’s plan, which 
eventually happened. 

It should also be noted that the failure of Sulkhan-Saba Orbeliani’s diplomatic mission in Western 
Europe became a precondition and a real reason for the shift of Georgia’s foreign policy orientation 
to the north – to Russia. 
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At the present stage, the foreign policy of the Georgian state is focused on strengthening cooperation 
in the fields of security and economy with the United States, NATO, and the European Union. However, 
since this process is not developing at the desired pace, the country is forced to think about normalizing 
relations with Russia. But, it is less possible to combine these two fundamentally different processes. Any 
activation of official Tbilisi in terms of relations with the West is immediately followed by a whole cascade 
of aggressive steps by Moscow, which unambiguously hinders the process of Georgia’s integration into 
Western structures. Therefore, we have a legitimate reason to think that Georgia’s Western foreign policy 
course is the main geopolitical target of the Russian Federation. 

From Russia, the main attack to Georgia’s western course was undoubtedly in August 2008: former 
US Deputy Secretary of State Ronald D. Asmus in his famous book, "A Little War That Shook the World", 
describes in detail the evolution of the Russian-Georgian conflict and then comments: "Moscow has 
repeatedly warned Georgia that its pursuit towards the West would have disastrous consequences. Solving 
the problem of separatism in Abkhazia and so-called South Ossetia would depend on the extent to which 
Georgia would take into account the requirements of Russia. Georgia, for its part, has stubbornly opposed 
such pressure, but it seems that by this time, Moscow has moved from words to deeds: the recognition 
of Kosovo’s independence by the West and the promise of Georgias NATO membership it has responded 
by strengthening ties with separatist regions. It was very similar to the so-called "Creeping Annexation 
Strategy"1. 

Of course, the opinion is highly interesting and, most importantly, based on the constancy of facts. 
The author explicitly states that both the cause and the purpose of the 2008 August war were Georgia’s 
foreign policy and its change, which Russia ultimately failed to do. Moreover, with this aggression, it left 
Georgia with practically no other way but to further strengthen its chosen foreign vector. After this fact, 
Georgia finally realized that the only external guarantee of the country’s sovereignty was the unification of 
the country into Euro-Atlantic structures. 

We will certainly agree with Ronald d. Asmus in his statement, where he unequivocally states that the 
war was action not only against Georgia and its foreign policy but also against Washington, NATO, and the 
West in general. With this step, Russia has targeted the European security system, the stability and reliability 
of which encouraged countries like Georgia to take the road to the West. Russia’s goal was to eliminate any 
opportunity for NATO expansion in Georgia and any other country, as well as to show its neighbors what 
could lead to a desire to get too close to the West2. 

It is unequivocally clear that the main problem of Georgia’s security is still related to the Russian 
factor. Moscow uses all available means to put pressure on Tbilisi, such as military operations, hybrid tactics, 
cyber-attacks, powerful propaganda, various types of economic blockades, support for pro-Russian 
politicians and parties in the country, and of course Georgia’s separatist regions and military bases allocated 
there. The current government, on the other hand, tends to refrain from harsh anti-Russian rhetoric as much 
as possible, which was a hallmark of its predecessor administration. Today, Georgia’s policy towards Russia 
is more pragmatic: Tbilisi recognizes that the main threat comes from Russia, but seeks to neutralize that 
threat through dialogue and trade. But the main disadvantage of this "cautious and pragmatic" policy is 
the opposite outcome. The impression remains that Moscow views the constructive policy proposed by 
the Georgian authorities as a manifestation of a kind of weakness and in response favors the strengthening 
of diplomatic, military, and political pressure. If we pragmatically evaluate Russia’s foreign policy, 
specifically in the context of Georgia, we will find that it "does not shine." Recognition of Georgia’s separatist 
regions, not occupation (it occupied those territories until 2008, at least most parts of them) has brought 
Russia more problems than benefits. According to T. De Vaal, Russia expected much more results from this 
recognition. He thinks that the decision of recognition by Putin and Medvedev has happened more with the 
background of minute euphoria than as a result of specific consultations. At the same time, according to him, 
at that time, this decision was opposed by the Minister of Foreign Affairs S. Lavrov3. 

Of course, at this stage we don’t have any evidence as to whether S. Lavrov was against recognition 
of Abkhazia and the so-called "South Ossetia", however, almost eleven years after the fact, we can draw the 
appropriate conclusions: after the recognition, President D. Medvedev repeatedly referred to the "Kosovo 
precedent", which was repeatedly emphasized by V. Putin before the extreme escalation of the conflict 

 
1 Aghanian, D. (2007). The Armenian Diaspora: Cohesion and Fracture. Lanham Md: The University Press 
of America. 
2 Ibid. 
3 Armstrong, J. (1976). A. Mobilized and Proletarian Diasporas. American Political Science. Review, 70( 2), 393-408. 
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as well. It seems that the Kremlin hoped that, like Kosovo, the wave of recognition would also postpone to 
Abkhazia and the so-called "South Ossetia, in which its declared allies should play a decisive role. However, 
the reality turned out to be different and Russian diplomacy failed miserably in this direction. In the post-
Soviet space, none of its allies, including Belarus, recognized these territories. In the end, Russia failed to 
create "its own Kosovo" and limited itself to the solidarity of countries such as Venezuela, Nauru, Nicaragua, 
and Syria, which are less rated in the non-regional and international arenas. As a result, it received two 
incomplete, miniature satellites that act as parasites on its budget. 

Instead, Russia eventually lost Georgia as a partner that further strengthened its Euro-Atlantic foreign 
policy vector, backed up by the vast majority of Georgia’s population. The country has started tight military 
cooperation with the United States since 2008 and is moving closer to NATO standards (based on some 
statements made by NATO officials). At the same time, Georgia developed political and economic ties with 
the European Union and signed an association agreement that allowed Georgian citizens to travel to various 
EU countries without a visa. 

Undoubtedly, the 2008 war significantly hampered Georgia’s integration process in NATO. At the 
same time, according to the Charter of the Alliance, a country that has unresolved territorial issues will not 
be able to join them, which is also an important impediment. However, the decision of the Bucharest Summit 
that the country will definitely become a member of the North Atlantic Alliance has not disappeared 
anywhere, which is systematically emphasized by our strategic partners. 

At the same time, there is an opinion that in case of the existence of the relevant political will, even 
without formal registration in NATO, neither Tbilisi nor Washington, in particular, can be prevented with 
further development of bilateral military-political cooperation. Especially when a similar model of relations 
already exists in practice and has been applied to US partners who at one point or another were unable to join 
the Alliance1. 

Of course, this view has a right to exist. An example of a special case is the strategic alliance between 
the United States and South Korea, similar is the case of Kuwait, where the United States is the guarantor of 
its sovereignty. In our case, however, the crucial factor is the margin of US geopolitical interest in the region 
in the conditions of harsh competition from Russia. According to Western think tanks, as well as widespread 
opinions, the United States undoubtedly has serious interests in the South Caucasus, although none of them 
are vital on a geopolitical scale. Its main goals are: preserving regional stability; preventing the resumption 
of frozen conflicts; and supporting democratic change and better governance as well as the international 
integration of Armenia, Azerbaijan, and Georgia.  

But even achieving these goals will not be easy in a situation where Russia, as the main favorite to gain 
full control over the region, has such significant advantages over its competitors as geographical proximity, 
ability and experience in manipulating ethnic conflicts, military bases in the occupied territories of Georgia 
and Armenia, demonstrative readiness to use force and action-based claims that its interests and stakes in the 
South Caucasus are much higher than others. Many analysts believe that the main cause of the crisis, first in 
Georgia and then in Ukraine, is the West’s misguided and overly tolerant policy towards Russia, which aimed 
at Russia’s integration into the world economic and political structures after the collapse of the Soviet Union. 
However, the West’s attitude towards Russia has never been simple and straightforward, but it has included 
various eclectic aspects and political orientations. Of course, in this opinion, there is a rather "rich grain" of 
truth. Still, the military aggression against Georgia in 2008 was perceived by the West as a kind of "post-
imperial reflex" of Russia in response to NATO’s eastward expansion and recognition of Kosovo. 
Consequently, this military confrontation did not have a proper impact on the Russian-Western relations, 
which indicates that adequate conclusions could not be drawn. And, a year after the war, the United States 
generally pursued a policy of reset with Russia, as a result of which US relations with Russia’s neighboring 
post-Soviet countries, including Georgia, shifted somewhat to the background. 
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This work is devoted to the study of new forms of one of the important directions of Georgia’s 
foreign policy, namely the Eastern Partnership and the Neighborhood Policy between Georgia and 
the European Union (EU) from the beginning of cooperation between Georgia and the European 
Union to today’s political reality. The article examines the forms of cooperation, their goals, 
development prospects and implementation problems. The paper argues that for the first time 
relations between Georgia and the EU began in 1991-1992, after the Soviet Union was liquidated 
and Georgia became an independent state. In 1996, a partnership and joint work agreement 
between Georgia and the EU was signed in Luxembourg. This was the beginning of a permanent 
institutional relationship with the aim of developing mutual relations and political dialogue. After 
the decision of the European Council on June 14, 2004, Georgia takes an active part in the 
Neighborhood Policy with the European Union. The Neighborhood Policy is the main mechanism 
for the EU cooperation with neighboring states to support reforms in selected areas of public 
administration. Within the framework of the EU Neighborhood Policy, an action plan is developed 
for each state, which describes in detail the priority objects and measures. With the development 
of reforms and the signing of an Association Agreement with the EU in 2014, the level and forms 
of EU assistance have expanded significantly, which allowed Georgia to participate in bilateral 
assistance formats with the aim of developing the state and bringing it closer to EU standards. This 
cooperation has been successfully implemented in the areas of justice, migration, political asylum, 
crisis management, nuclear research, small and large business development, anti-corruption, 
education and science, marine economy and fisheries, culture, media, health protection, 
environmental protection and its rational use. In the article the author comes to the conclusion 
that if Georgia continues to carry out reforms with the same intensity, then within the next four 
years Georgia will have every chance of EU full membership. 
Keywords: the European Neighborhood Policy, cooperation between Georgia and the European 
Union, eastern partnership and the Association Agreement, European Union, European Council, 
ЕU standards. 

Europäische Nachbarpolitik (ENP) stellt ein Hauptmechanismus der Zusammenarbeit mit den 
Nachbarstaaten, liegend südlich von EU-Union dar. Bei der Nachbarpolitik nehmen 16 Staaten teil (Algerien, 
Aserbaidschan, Weißrussland, Ägypten, Jordanien, Israel, Libanon, Libyen, Moldawien, Marokko, Palästina, 
Georgien, Syrien, Armenien, Tunesien und Ukraine). Davon nehmen 12 Staaten völlig bei der Nachbarpolitik 
von EU teil, aber in Algerien, Weißrussland, Libanon und Syrien wirkt die Teilnahme auf einzelne 
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Mechanismen von Nachbarpolitik. Die Zusammenarbeit im Rahmen der EU-Nachbarpolitik gründet sich auf 
solche Werte, wie Demokratie und Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, regionale Verwaltung, 
Marktwirtschaft und ständige Entwicklung. Hauptzweck von Nachbarpolitik besteht aber an Unterstützung 
der Stabilität, Sicherheit und Entwicklung zwischen EU-Union und Nachbarstaaten. Im Rahmen der EU-
Nachbarpolitik, mit jedem Staat wird einen Handlungsplan entwickelt, wo man prioritäre Einrichtungen und 
zu treffende Maßnahmen ausführlich gegeben werden. ENP-Handlungsplan von Georgien und EU-Union 
galt ab November 2006 bis Juni 2014, was nachher durch eine Tagesordnung über die Assoziierung ersetzt 
wurde. Handlungsplan gründet sich auf einem Gesamtprinzip bei den Beziehungen mit allen Staaten der 
Nachbarinitiative, aber sein Inhalt unterscheidet sich gemäß dem Niveau der Zusammenarbeit mit diesen 
Staaten, Bedürfnisse des Staates und Gesamtinteressen. 

Die Nachbarpolitik gründet sich im Allgemeinen auf Durchführung eigener Maßnahmen und enger 
Zusammenarbeit nach folgender Richtung: 

1. Finanzielle Unterstützung, wovon im Rahmen einer EU-Nachbarpolitik, in einigen Staaten um 
Finanzierung entsprechender Projekte, 2007-2013 12 Millionen Euro ausgegeben wurde. 

2. Wirtschaftliche Integration und Zulassung auf den EU-Markt. 
3. Erleichterung einer Visaregime mit EU. 
4. Unterstützung der Reformen in einzelnem Bereiche der technischen und öffentlichen Politik der 

Staaten, die sich an Nachbarpolitik teilnehmen. 
Durch die Entwicklung umfassender Reformen und Unterzeichnung einer Assoziierungsvereinbarung 

mit EU-Union im 2014, nahm Maßstabe der EU-Hilfe wesentlich zu. Moderne Modalitäten der EU-Hilfe 
nahm auch in Georgien zu, die Assoziierungsvereinbarung ermöglichte uns an beidseitigen Formaten der EU-
Hilfe, zwecks Entwicklung des Staates und Näherung mit den EU-Standards teilzunehmen. 

Hauptprogramme der EU-Hilfe, die in beidseitigen Format durchgeführt werden stellen sektorale (durch 
die Unterstützungskomponente aus dem Budget) und experte Unterstützungsprogramme dar. Institutionelle 
Programme von EU-Union beinhalten Instrumente zur Expertenunterstützung, deren Ziel an Entwicklung der 
Verwaltungsmöglichkeiten und staatlicher Ämter, Nachbarstaaten und Näherung der nationalen Gesetzgebung 
mit der EU-Gesetzgebung darstellt. In dieser Richtung gilt in Georgien in gewisser Weise für ein führendes 
Programm das Freundschaftsprogramm der öffentlichen Ämter „Twinning“, das Georgien seit 2009 nutzt und 
wodurch es 29 Projekte vollgezogen hat, aber 11 davon laufen noch heutzutage. Diese Initiative hat Georgien 
zwecks Näherung mit den gesetzlichen Normen und Standards von EU-Union sehr geholfen, was eine gute 
Voraussetzung für unseren Staat auf dem Weg nach EU-Integration ist. 

Das Programm „TAIEX“ stellt ein Instrument zur institutionellen Entwicklung, technischen 
Unterstützung und Austausch der Information von EU-Ausschuss dar. Durch dieses Programm kann man 
Nutzung der Unterstützung drei Typen: 

1. Workshop – die Experten von Mitgliedstaat der EU-Union stellen den Vertreter der sich dafür 
interessierte Ämter eine bestimmte Information über die gesetzlichen und praktischen Aspekte eines 
bestimmten Bereichs vor. 

2. Expertenhilfe – die Experten von Mitgliedstaat der EU-Union teilen den Vertreter der sich dafür 
interessierte Ämter einen gesetzlichen Rahmen, Bearbeitung und weiteren Vollzug eines vorzeitig 
identifizierten Bereichs mit. 

3. Studienbesuch – höchstens drei Personen aus einer sich dafür interessierten Behörde besuchen durch 
eine Geschäftsreise entsprechende Behörde eines Mitgliedsstaat von EU-Union, zwecks lokale Übermittlung 
praktischer Erfahrungen. 

Was sich an Rahmenprogramme von EU-Union betrifft, die man am 12. Dezember 2013 
unterzeichnete, eine „Rahmenvereinbarung über die Hauptprinzipien zur Teilnahme an Rahmenprogramme“ 
ermöglicht dem Staat im Rahmen eines Gerät der Nachbarpolitik von EU-Union, dass Georgien mit den EU-
Mitgliedsstaaten eng zusammenarbeiten kann, wie in Hinsicht staatlicher Behörden, so auch mit den NGOs. 
Dieser Vertrag umfasste 18 Rahmenprogramme von 2014-2020 der EU-Union, deren Ziel daran bestand die 
Zusammenarbeit in solchen Einrichtungen zu entwickeln, wie: Gerechtigkeit, Migration und Asyl, 
Verwaltung der Krisen, Kernforschungen, Entwicklung von Klein- und Großgeschäfte Kampf gegen die 
Korruption, Ausbildung und Wissenschaft, Meerverwaltung und Fischerei, Kultur, Medien, Gesundheit, 
Umweltschutz und ihre rationelle Nutzung. Heutzutage funktionieren in Georgien 3 Rahmenprogramme: 

1. ERASMUS+, deren Zweck daran besteht die Durchführung strategischer Rahmen von EU-Union 
für die Zusammenarbeit im Bereich Ausbildung und Trainings und „Europa 2020“ EU-Strategie zu 
unterstützten. 
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2. HORIZON – 2016 wurde Georgien assoziierter Mitglied der Horizont, deren Zweck daran besteht 
Weltwissenschaft durch Europa zu entwickeln, günstige Umgebung für neue Innovationen zu schaffen, 
Zusammenarbeit der öffentlichen und privaten Sektoren gegenseitig zu unterstützen. 

3. CREATIVE EUROPE + Georgien ist 2015 einigt und funktioniert heutzutage wieder aktiv, deren 
Zweck daran besteht, das transnationale Niveau kultureller und kreativer Organisationen zu fördern, beim 
Kulturbereich beschäftigte Personen zu helfen und Popularisierung der erfolgreichen Werke, audiovisueller 
Industrien über die Grenzen zu unterstützen. 

EU-Union verwirklicht auch die Programme zur Zusammenarbeit am Meer (CBC BLACK SEA 
BASIN) mit den Mitgliedstaaten von Nachbarpolitik, deren Zweck an der Entwicklung regionale 
Zusammenarbeit in den Bereichen von Tourismus durch Schwarzmeerregion, Umweltschutz, Kultur und 
Business besteht. Am Programm nehmen 8 Staaten teil, inzwischen Georgien, Rumänien, Bulgarien, Türkei, 
Griechenland, Ukraine, Moldawien und Armenien, deren Benefiziare tatsächlich NGOs und lokale 
Gemeinden darstellen. 

2007-2013 hat EU-Union Georgien tatsächlich im Rahmen des Instruments der 
Nachbarschaftspartnerschaft (ENP) von EU-Union geholfen, was ab 2014 durch das Instrument von 
Nachbarpolitik der EU-Union ersetzt wurde. ENI ist erreichbar für 16 Staaten der EU-Nachbarpolitik und ihr 
Gesamtbudget während 2014-2020 ca. 15 Milliarde Euro beträgt, worüber wir schon mal in das erste Kapitel 
erwähnt haben. Die Europäische Nachbarschaftspolitik wird auch in folgenden multilateralen 
Kooperationsformate durchgeführt: Östliche Partnerschaft, Euro-Mittelmeer-Partnerschaft und die 
Schwarzmeersynergie. 

2006 zog deutsche Präsident von EU-Rat eine Idee der „Europäischen Nachbarpolitik Plus“ heraus, 
die in einem Diskussionsdokument „moderne europäische Ostpolitik“ gegeben wurde. Im Dokument wurde 
neue Tagesordnung von Osteuropa im Rahmen europäischer Nachbarpolitik erwähnt, die an Benefiziar-
Staaten verstärkte sektorale Zusammenarbeit und neuer Grad offizieller Beziehungen anbietet. Weitere 
Entwicklung dieser Idee bestand an „Schwarzmeersynergie“, die Kommunikation von EU-Ausschuss 
darstellte und die als ein Versuch der östlichen Stärkung gesehen werden konnte, deren Ziel an der 
Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen EU-Union und Schwarzmeerregion bestand, in solcher 
Richtung, wie: Meerangelegenheiten, Fischfangen, Meertransport, Energetik, Ausbildung, 
Grenzüberschreitende und Forschungsbereiche in Hinsicht moderner Synergie und Entwicklung der 
Zusammenarbeit. Diese Initiative beinhaltete alle Staaten von Schwarzmeer, inzwischen Russland und 
Ukraine. Es ist deutlich, dass solches Format durch die Teilnahme von Russland keinen Anspruch auf großem 
Progress durch die Region haben konnte. EU-Union hoffte, dass BSEK ein starkes Plattform für Frieden 
durch die Schwarzmeerregion und Konsolidierung der Region sein würde, aber 2008 stellte in Georgien 
Okkupation, aber 2014 Annexe des Territoriums von Ukraine, erste Streit über regionale Interessen und 
Gesamtwerte dar, was zum Schluss 2008 in Kiew nach einer regionalen Konferenz Unterbruch von 
Schwarzmeersynergie verursachte. 

Östliche Partnerschaft (ENP) – Initiative, als ein neues Format der Zusammenarbeit mit den östlichen 
Nachbarstaaten der EU-Union (Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Moldawien, Weißrussland, Ukraine), 
wurde zum ersten Mal durch Schweden und Pollen entwickelt, deren Ziel daran bestand in Hinsicht EU-
Partner Durchführung EU-Nachbarpolitik zu unterschützen und ihre östliche Maßstäbe zu stärken. EU-
Ausschuss veröffentlichte eine Kommunikation über die „Ost-Partnerschaft“ im Dezember 2008, aber am 19. 
März 2009 hat man auf der Sitzung von EU-Rat sie festgestellt. Es stellt keine Alternative der Mitgliedschaft 
an der EU-Union dar, sondern es ist eine Möglichkeit beidseitiger und mehrseitigen Zusammenarbeit. Durch 
das beidseitigen Format unterstützt es Entwicklung eines Integrationsprozesses der Partnerstaaten in die EU-
Union und Verbreitung von Gesamtwerte, Stärkung der Sicherheit durch die Region und wirtschaftliche 
Entwicklung, aber in einem mehrseitigen Format teilnehmende Staaten arbeiten tatsächlich in vier 
thematischen Plattformen zusammen: 1) Demokratie, effektive Verwaltung und Stabilität, 2) Wirtschaftliche 
Integration und Näherung zur EU-Politik, 3) Energiesicherheit, 

4. Beziehungen zwischen den Nationen. Im Rahmen oben genannter Plattform sieht man Entwicklung 
der Zusammenarbeitsprozesse durch die Region. Heutzutage hat man im Rahmen beidseitiger Format fünf 
Gipfeltreffen der Ostpartnerschaft veranstaltet, die zweimal pro Jahr in den Mitgliedstaaten von EU-Union 
stattfindet. Aber im Rahmen von Ostpartnerschaft fanden neun Treffen der Ministerial für 
Außenangelegenheiten und zehn Sitzungen informeller Dialoge der Ostpartnerschaft statt. Man muss 
erwähnen, dass georgische Regierung Richtung stufenweiser Integration in die EU-Union durch die volle 
Nutzung der neuen Möglichkeiten „der Ostpartnerschaft“ wieder aktiv arbeitet, was eine sehr wichtige 
Perspektive für endgültige Integration von Georgien in die EU-Union darstellt. 



ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online) EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 8 Issue 2 2021 

 13 

Die erfolgreiche Umsetzung der Ziele der Nachbarschaftspolitik ermöglichte es, die Beziehungen 
Georgiens zur Europäischen Union zu vertiefen und ein Assoziierungsabkommen zu schließen. Im Rahmen 
der Östlichen Partnerschaft als Sonderrichtung der Europäischen Nachbarschaftspolitik haben Georgien und 
die Europäische Union am 27. Juni 2014 das Assoziierungsabkommen unterzeichnet, das am 1. Juli 2016 
in Kraft trat. Es ist zu einem Schlüsselinstrument geworden, um die Partnerländer den EU-Standards und -
Normen näher zu bringen. Man muss erwähnen, dass das zwischen Georgien und anderen Staaten der 
Ostpartnerschaft abgeschlossene Dokument durch andere Verträge durch tiefen und umfassenden freien 
Handelsraum (DCFTA) unterscheidet, dadurch sie sich zur Annahme von EU-Standards im Bereich Handel, 
Kundenschutz und Umweltregulierung verpflichten. Assoziierungsvereinbarung bietet Georgien und anderen 
Ostpartnerschaftsstaaten keine Einigung an EU-Union an, aber schließt es auch nicht aus. „In Anbetracht 
dessen, dass dieses Abkommen den Weg für die künftige fortschreitende Entwicklung der Beziehungen 
zwischen der EU und Georgien nicht einschränkt oder ebnet...“ – so unter der Präambel des Vertrags. 

Man muss erwähnen, dass die Assoziierungsvereinbarung in zwei Formate verwirklicht wurde 
und incl. 2020 unterschiedlicher Einrichtungen umfasste. EU-Ausschuss veröffentlichte am 9. Februar 2021 
jährliche Rechnung über die Assoziierungsvereinbarung seitens Georgien während 2020, und zwar: trotz der 
Covid-Pandemie ist Georgien dynamisch dem europäischen Weg gefolgt und hat seine Verpflichtungen aus 
dem Assoziierungsabkommen weiterhin erfolgreich erfüllt, inzwischen Näherung von Georgien mit der EU-
Gesetzgebung und EU-Standards der Menschenrechtenschutz. EU-Union bestätigt offen ihre Unterstützung 
in den international anerkannten Grenzen gegen die territoriale Einigung des Staates und spricht über ihre 
aktive Teilnahme an einem Prozess der Konfliktlösung. Unter dem Bericht spricht man über die durch die 
Pandemie verursachte wirtschaftliche und Fiskale Herausforderungen, die der Staat heutzutage hat, aber 
Georgien hält erfolgreiche Positionen unter den internationalen Ratings. Vorgesehen der Angaben aus der 
Weltbank, Richtung Businessumgebung nimmt der Staat siebte Stelle zwischen 190 Staaten, aber Richtung 
Einfachheit von Anfang der Geschäft nimmt sie zweite Stelle durch die Welt. 

In dem Bericht wird Georgien als größter Handelspartner vorgestellt, der trotz des derzeit reduzierten 
Handels versucht, georgische Produkte auf dem EU-Markt zu erkennen und bekannt zu machen. Man muss 
auch erwähnen, dass Georgien erfolgreichster Staat Richtung Teilnahme an Ausbildungsprogramme ist, im 
Rahmen der ERASMUS+ ist Georgien zwischen zehn führenden Staaten der Welt. Der Bericht bewertet auch 
positiv die Änderungen in der Wahlgesetzgebung, die zu den Parlamentswahlen 2020 im Rahmen eines neuen 
Systems geführt haben, und stellt das Land fest auf die Schienen, die den Übergang zu vollständig 
proportionalen Systemen bis 2014 erleichtern werden. Unter dem Bericht werden alle Reformen der 
Regierung positiv bewertet, die georgische Regierung in folgenden Bereiche eingeleitet hat: Konsolidierung 
der Demokratie und Wahlgesetzgebung. Menschenrechtenschutz. Gerechtigkeit, Korruption und Kampf 
gegen organisierten Verbrechen, Schutz persönlicher Angaben, öffentliche Verwaltung, 
Wirtschaftsentwicklung und Handel, regionale Entwicklung und Dezentralisation, Landwirtschaft, 
finanzieller Sektor, Umweltschutz, Ausbildung, Transport und Energetik. 

Unter dem Bericht spricht man auch über die positive Dynamik der Gesetzgebung, und zwar: 1) über 
da Gesetz über die wesentliche Veränderungen beim Arbeitsgesetzbuch und Arbeitsinspektionsamt, 2) über 
das Inkrafttreten eines Kodexes über den Kinderrechtschutz, 3) über die Schritte im Rahmen der Reformen 
der öffentlichen Verwaltung, 4) über die Änderungen im Gesetz über die Konkurrenz, 5) über die 
Veränderungen in der Gesetzgebung über die staatliche Einkäufe und Rechte zur intellektuellen Eigentum. 
6) Über die Annahme von neuem Kodex der Wald, das ein System zur ständige Verwaltung der Wald 
formiert, und zum Schluss über den Packet der Gesetzgebung über die Energieeffizienz, was durch den Staat 
Einleitung der Politik über die Energieeffizienz deutlich unterstützt. Oben genannte erfolgreiche Reformen 
stellen positive Zustimmung der EU-Union gegen Georgien dar und nächstes Jahr wird wieder auf ein neues 
Format umgestellt. 

„VISA-Liberalisierung“ eine Perspektive der Reise zwischen Georgien und EU-Union ohne ein 
Visum, einer von Hauptkomponenten der „Ostpartnerschaft“, Hauptgerät der Aktivierung der Beziehungen 
zwischen den Nationen und effiziente Möglichkeit der weiteren Näherung mit der EU-Union. Im Rahmen 
der Ostpartnerschaft geschah zwischen Georgien und EU-Union eine historische Akte abgeschlossen. Ab 28. 
März 2017gilt für georgische Bürger „VISA-Liberalisierung“ – Regime der Reise ohne Visum in die 
Schengener Zone der EU-Union. Es war noch einen Schritt für die endgültige Integration von Georgien nach 
Europa. Es ist kein Zufall, dass die neue georgische Regierung heute ihre Bereitschaft zum Ausdruck bringt, 
bis 2024 eine Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union zu beantragen, und Georgien in einigen Jahren 
Vollmitglied der Europäischen Union wird. 
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Es wird jedoch sehr interessant sein, den für die zweite Hälfte des Jahres 2021 geplanten Gipfeltreffen 
der Östlichen Partnerschaft zu sehen, auf dem die Notwendigkeit einer aktiveren und effektiveren 
Anwendung des Differenzierungsprinzips innerhalb der Partnerschaft zusammen mit anderen 
Schlüsselthemen erörtert wird. Dies beinhaltet die Bereitstellung von mehr Möglichkeiten für Länder, die 
bereit sind, sich näher an der EU zu integrieren, sowie die Achtung der europäischen Bestrebungen und 
Entscheidungen der assoziierten Partner und die Möglichkeit, weiterhin relevante Unterstützung im Prozess 
der sektoralen Integration mit der EU zu leisten. Im nächsten Jahr werden neue Strategien der Partnerschaft 
und neue Ziele der Zusammenarbeit anfangen. 

Also, Somit sind die neuen Formate der Zusammenarbeit zwischen Georgien und Ukraine und der EU 
eine Art Nachkomme des "politischen Schirms" der Europäischen Nachbarschaftspolitik, die in 
unterschiedlichen Formaten, in unterschiedlichen Zeiten verwirklicht wurden. Diese Programme liegen 
zugrunde Übergang auf eine neue Etappe der Zusammenarbeit, was sich in der Bereitschaft Georgiens 
widerspiegeln, bis 2024 eine vollständige europäische Integration zu beantragen. Die Bewerbung ist jedoch 
eine, aber die Vollmitgliedschaft Georgiens in der EU ist eine andere Sache. Vorgesehen der Erfahrungen 
der Mitgliedschaft anderer Staaten, und wenn Georgien während restlichen vier Jahren so Reihenfolge die 
Reformen weiter verwirklichen wird, bekommt Georgien mehr Chancen zur Mitgliedschaft, als andere 
Bewerber-Staaten. Der Schlüssel ist nun, dass Georgien seine Verpflichtungen aus der Östlichen 
Partnerschaft weiterhin erfolgreich erfüllt, die Anforderungen an die Visaliberalisierung erfüllt und eine 
Nische in der tiefen und umfassenden Freihandelszone erobert, was heutzutage, im Falle Georgiens eine Art 
wichtiges Barometer für eine eventuelle Mitgliedschaft in der Europäischen Union darstellt. 
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STRATEGIC VECTORS OF RUSSIAN FOREIGN 
POLICY TOWARDS GEORGIA 

The most serious threats and challenges facing Georgia, which hinder the state development, hold 
up the country’s Euro-Atlantic integration, the de-occupation of the occupied territories, and their 
reintegration, mainly come from Russia. Russia’s foreign policy strategy in Georgia was historically 
based on the implementation of the "carrot and stick" policy. This method was used brilliantly by 
the Russian Imperial Gendarmerie and diplomacy during the conquest of the Caucasus when the 
fierce Ermolov was replaced by the soft and educated Vorontsov. And later, after the restoration 
of independence, despite the loss of 20 percent of the territories of Georgia, as a result of the war 
and unilaterally declare of the Republic of Abkhazia and the Republic of South Ossetia as 
independent states, created with the unilateral act by Moscow, anti-Russian sentiment in Georgia 
did not diminish. Partly modernized Russia has replaced military components with nonviolent 
forms of influence to ennoble rough force. These technologies, known as Russia’s "soft power" 
policies, have been further refined over time, institutionalized at the state level, thus making its 
use as a tool of political struggle completely formalized, and it has continued to be used in Georgia 
with enviable effectiveness. The narratives of Russian propaganda in Georgia are mainly 
represented by three dominant viewpoints, which are constantly heard by the pro-Russian media: 
1. Religion as a basis for unity; 2. National identity – public discourses based on historical past and 
shared values, and 3. Cultural proximity – the experience of unified cultural processes. Based on 
these narratives, a whole series of political myths is created and generated, which aims, on the 
one hand, to establish the messianic role of Russia (or its leader) and, on the other hand, to 
diminish the Western political system and values. 
There is a growing debate in the international arena about developing appropriate response 
mechanisms to existing challenges. Effective steps have also been taken by the international 
community to reduce the threat of growing Russian influence in the long term perspective. 
However, this requires Georgia to pursue the right policies towards existing threats and 
challenges – to effectively develop and implement Euro-Atlantic integration and de-occupation 
strategies based on the opportunities created, to develop effective institutional and legal 
frameworks for state security policy-making, and to establish an effective practice. 
Keywords: Political myth, political narrative, propaganda, "soft power", "hard power", moral 
relativism, military aggression, cultural closeness. 

The issue of Russia is beating like a “naked nerve” in the Georgian consciousness. It can be said that 
there are few neighboring countries in the history of relations between modern states, whose coexistence 
was overloaded with dramatic events, as in the example of Georgia-Russia. Unfortunately, at the scientific 
level in Georgia, the foreign policy vectors of "Russia on the march" (according to H. Kissinger) 
are less studied. 

The idea of creating an Orthodox kingdom in the XV century was inherited by the great Russian prince 
Ivan II from fallen Byzantium. He declared himself as the heir of Constantinople. The idea that Moscow is 
the Third Rome since then has become the core of Russian statehood and its ideological basis. 

Peter the Great received the status of Western emperor instead of the Russian "Tsar" and left a legacy 
to his descendants: "I saw Russia as a stream, but I left it as a river; My heirs will turn it into a sea that will 
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fertilize impoverished Europe". His successors, indeed, managed to turn the stream into a sea: by the 1980s, 
the territory of the vast Russian empire was covered 22.4 million square kilometers (one-sixth of the earth), 
and the population, according to the 1897 census, was 128.2 million people, but they failed to turn Russia 
into "west". Despite constant efforts, it only has become possible for Russia to be a transformed, modernized 
East. N. Berdyaev wrote: "The Russian people are neither pure Europeans nor pure Asians. Russia is a whole 
part of the world, huge East-West, it unites two worlds; In the soul of a Russian man there are always two 
origins, Eastern and Western"1. "In Europe, we were rovers and slaves and in Asia, we appeared as masters. 
In Europe we are Tatars, and in Asia, we are Europeans as well"2 – wrote N. Dostoevsky. It is true that Peter 
I was the first to cut a window in Europe with the founding of St. Petersburg, but the beam of light coming 
from this one window penetrated Georgia late. "In the window cut by Peter the Great, although it was strongly 
illuminated by light from Europe, there is still a lot of oasis of darkness left," wrote Akaki Tsereteli3. The 
light of civilization, refracted through the Russian prism, could not penetrate the invisible space of the empire. 
It failed to play the role that European empires played in the history of the former colonial peoples, namely, 
respect for Western values, recognition of the rule of law, adaptation to the principles of liberalism, and the 
formation of other qualities that made the transformation of these people into post-colonial transitions easier. 
S. Huntington focuses on this vector when he considers the "experience of being a British colony" as a 
contributing factor to the democratization process4. 

The answer to Niko Berdzenishvili’s rhetorical question – "Did Russia come to the Caucasus or did 
Erekle II bring him?" represents Panin’s secret correspondence to General Totleben, the Russian envoy to 
Georgia: "You should try to arrange things in Georgia so that everything happens "under our leadership", and 
the Georgians themselves think that they are carrying out their government’s decree, and the government 
itself is convinced that everything happens under its will, in one word, every our desire should be enforced, 
but in such a way that the soul is from here and the body is Georgian"5. If we carry out a political analysis of 
modern Georgian political thought, we will be convinced that the Russian soul and the Georgian body are an 
eternal and interminable topic on the proscenium of Georgian politics. 

But in the preamble of the Treaty of Georgievsk, as well as in the book of oaths sent to Kakheti, the 
Georgian king is represented as a petitioner. The political processes in so-called South Ossetia and Abkhazia 
are a modernized version of such a policy today. So, outwardly, Georgia "voluntarily became part of the 
empire", although perhaps more important and defining in Russian-Georgian relations was not how Russians 
and Georgians love or hate each other, but the coincidence of the interests of these countries at some point in 
history. Historical justice requires to note that the Russian takeover, contrary to the tsarist government’s 
imperial aspirations, has had some positive consequences, namely, after Russia’s establishment the Georgian 
nation has achieved national and territorial integrity and social and economic prosperity in exchange for the 
freedom, but finally, it has become an obstacle to the progressive development of the nation. Instead of 
accelerating European development, our country has taken the opposite form of advancement. At the same 
time, historically, Russia has always been a state whose trust was risky. If we borrow Winston Churchill, "the 
price of the agreement with the Russians does not exceed the price of the sheet of paper on which it is printed". 
Indeed, it numerously violated the agreement and broke its word. Russian Emperor Alexander I turned the 
Treaty of Georgievsk into a scrap of paper – not only did he not defend and protect Georgia, but he conquered 
it himself: abolished the rule of Georgian kings and autocephaly and enslaved the country for a long time. He 
turned the agreement signed on May 7, 1920, between Russia and Georgia into a scrap of paper as well. In 
just a century and a half, since dominate Georgia, Russia (including the USSR) has fought 11 major wars 
with a total duration of more than 25 years. Seven of them crossed the front line through Georgia. The result 
is easy to imagine. The same fate befell the famous Medvedev-Sarkozy treaty. It should be noted, however, 
that the history of diplomacy knows a precedent when, under the international influence, Russia was forced 
to acknowledge the legitimate inadmissibility of its foreign policy strategy to other states and agree to its 
fundamental adjustment. We are referring to the position of Count Shuvalov, the Russian ambassador to 
London at the Congress of Berlin in June 1878, who was one of the first to recognize the fairness of the 
famous memorandum of the British Foreign Secretary Lord Salisbury, which was convincingly justified why 
The San Stefano Peace Treaty was objectively unacceptable for European peace and publicly supported the 

 
1 Бердяев, Н. (1971). Русская идея. Париж. 
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3 Tsereteli, A. (1990). Records in five volumes. Tbilisi, V. 128. 
4 Dundua, S. (2001). Liberal Democracy and the State Building Process in Contemporary Georgia. Tbilisi, 41. 
5 Javakhishvili, I., Surguladze, P. (1989). List. Historical parity. Tbilisi, 109. 
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revision of the truce with Turkey, which was unprecedentedly favorable for Russia. It is true that this fact, 
unfortunately, is the only one in the political history of Russia, but the logic of the development of 
globalization at the present stage gives a chance that in case of mobilization of international public opinion 
around the interests of the Georgian state, this fact only will not remain as a precedent. 

Since the restoration of Georgia’s independence, the Russian Federation has used various economic 
levers to maintain its influence. The most effective of these economic levers were: energy dependence, 
closure of the market of the Russian Federation, restriction of labor migration, control of remittances, and 
tightening of the visa regime. In terms of economic coercion, the Russian Federation used all its leverage 
against Georgia, in particular, cut off Georgia’s natural gas and electricity supply, closed the market for 
Georgian agricultural products, introduced visa bans, and established certain mechanisms to limit remittances 
from Russian Federation to Georgia. Most of these levers have been in operation since 2004. These measures 
have seriously damaged the Georgian economy, but have not led to its collapse. One circumstance should be 
emphasized, namely: the Georgian government pursued a very unambiguous policy towards Euro-Atlantic 
integration during this period and received considerable assistance from the West. Russia’s leverage has 
weakened in Georgia. Diplomatic relations were discontinued; Human contact has decreased; the Border 
movement was complicated; Cultural and educational exchange programs were discontinued; Business 
relationships were restricted; All this has led to alienation not only between the governments but also between 
the people of these two countries. 

With this background, at the traditional Munich Security Conference on February 10, 2007, in the form 
of the "Putin Doctrine", Russia announced its intention to become the chief architect of the European security 
system. Its changed tactics had a tragic effect on the Georgian state. If in the 1990s Russia was encouraging 
conflicts in Abkhazia and Shida Kartli from outside to bring Georgia under its influence and to quell Western 
aspirations, on August 8, 2008, it directly crossed the Georgian border and launched a military intervention. 
An armed conflict called the Russian-Georgian war has broken out between Georgian troops and Ossetian 
separatists backed up by Russian troops in the Tskhinvali region. Ronald d. Asmus in his book "A Little War 
That Shook the World"1 names the issue of giving MAP as a condition for promoting war. According to him, 
the mistake of the US and Europe was that they did not properly assess and were not ready to take into account 
the fact that Moscow would use this situation to its advantage. 

Also, one of the causes of the war as Ronald d. Asmus cites was the recognition of Kosovo’s 
independence by Western diplomacy in the spring of 2008, after which Russia also recognized the 
independence of South Ossetia and Abkhazia on August 26, 2008, due to the "domino effect". With the 
mediation of France, which was the President of the European Union at that time, the conflict parties reached 
a ceasefire agreement on August 12, which was signed by Georgia in Tbilisi on August 15, and by Russia in 
Moscow on August 16. On August 12, Russian President Dmitry Medvedev issued a ceasefire order and 
signed a six-point agreement ("Sarkozy-Medvedev-Saakashvili"), part of which is still unfulfilled, namely, 
no withdrawal of Russian troops from pre-conflict positions in Georgia. 

As a result of this military aggression, international organizations and some states paid great attention 
to certain details, such as which side fired first or how proportionate the military forces was, but such an 
approach has gradually changed and since 2010 the assessments towards the main problem have emerged 
that Russian troops Being on the territory of Georgia is "illegal occupation". This is confirmed not only by 
the use of this term by individual countries towards the occupied regions of Georgia but also by an 
international organization such as the NATO Parliamentary Assembly, which has adopted a special resolution 
on Georgia (Resolution # 382). 412 people were killed and 1747 Georgian citizens were wounded, 133 
thousand Georgians left their homes as a result of the war2. Eventually, as a result of this war, Georgia lost 
20% of its territory, the Kodori Gorge, known as Upper Abkhazia, the Liakhvi Gorge, and the Akhalgori 
district. Despite the tragic consequences of the war and the unilateral recognition of "The Republic of 
Abkhazia" and "The Republic of South Ossetia" by Moscow on the territory of Georgia, the anti-Russian 
sentiment in Georgia has not diminished. Putin realized that he could not turn Georgian society back to Russia 
through war and the only use of hard power. That is why he changed the policy. Partially modernized Russia 
replaced military components with nonviolent forms of influence to ennoble rough force, which has been 
refined over time and continued to be used with enviable effectiveness in Georgia, known as Russia’s "soft 
power" policy. 

 
1 Asmus, D. (2010). A Little war that shook the world. Tbilisi, 187. 
2 Ibid, 49. 
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The policy of "soft power" is one of the modernist theories today and is slowly becoming a determinant 
of international relations. The attractiveness, effect, and importance of "soft power" in international relations 
are gradually increasing due to its cheapness and importance, because "hard power", as time goes on, becomes 
a more and more expensive pleasure and consumes a lot of budget funds. 

The concept of Soft Power is thought to have been developed by Joseph Nye, an American scientist 
and professor at Harvard University, in 2004, in his book “Soft Power: The Means to Success in World 
Politics”1. It is true that "soft power" is a relatively new term, but it is not new essentially. This method was 
used brilliantly by the Russian Imperial Gendarmerie and diplomacy during the conquest of the Caucasus 
when the fierce Ermolov was replaced by the soft and educated Vorontsov. Akaki Tsereteli remembered how 
warmly and respectfully the Georgians, who came to St. Petersburg, treated Vorontsov’s widow. Each of 
them felt obliged to invite her and personally expressed their gratitude. Over time, Russia further refined the 
concept of effective replacement of "hard power" with "soft power" and continued to use it in Georgia with 
enviable efficiency2. 

The "soft power" for Russia is one of the active tools needed to create the necessary ideological and 
political platform, which the Kremlin uses openly and very intensively. Russia has institutionalized "soft 
power" at the state level, thus formalizing its use as a tool of political struggle. 

Successful move towards Western integration made Georgia a target for Russian propaganda and 
disinformation campaigns3. It is believed that such campaigns are aimed at weakening Georgia’s European 
and Euro-Atlantic integration, as well as destroying the trust of Georgian political institutions and citizens 
towards Georgia, as a country capable of democratically governing itself. 

The concept of "soft power" was reflected in Russia’s post-2007 state security strategies and foreign 
policy concepts. Putin also speaks of Russia’s "soft power" in his 2012 article, "Russia and the Changing 
World", which has nothing in common with Joseph Nye’s classic definition. If the American scientist 
considered "soft power" as a mechanism for achieving strategic goals, by creating an attractive and successful 
model, "soft power" with Putin has a completely different definition. He speaks of "a mechanism for 
achieving foreign policy goals without the use of force, intervention and aggressive campaigning"4. But in 
the same letter, the Russian president focuses on non-governmental organizations as sources of separatism 
and extremism, which only bring destabilization to the countries (as an example of the "Arab Spring"). 
Another important fact was the statement of General Gerasimov, who openly stated that political goals in the 
21st century can be achieved through non-military, informational means5. This initiative became an important 
part of the Russian "hybrid" war. 

In the presented documents, Russia tries to influence the political environment in Georgia and change 
the western vector of the country’s development through complex methods. 

Russia actively uses methods of direct and indirect impact in influencing political actors, as well as the 
media and non-governmental organizations. These methods include supporting their supporters through 
financial and other means, as well as discrediting the Western political course and generating myths. 

The narratives of Russian propaganda in Georgia are mainly represented by three dominant viewpoints, 
which are constantly heard by the pro-Russian media: 1. Religion as a basis for unity; 2. National identity – 
public discourses based on historical past and shared values, and 3. Cultural proximity – the experience of 
unified cultural processes. Each of these narratives has its own "medium" (respectively – part of the clergy, 
anti-Western political forces, and part of the Soviet intelligentsia), although the actors of public discourse 
usually operate equally with all three of them. Based on these narratives, a whole series of political myths is 
created and generated, which aims, on the one hand, to establish the messianic role of Russia (or its leader) 
and, on the other hand, to diminish the Western political system and values, these myths are: 

1. The West is fighting the Georgian Orthodox faith and traditions; This myth is the main argument of 
the propaganda produced by the anti-Western forces, which is addressed with equal intensity and success by 

 
1 Malashkhia, Sh. (2011). Anatomy of Conflicts. Tbilisi. 
2 Joseph, S., Nye, Jr. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. Published in the United States 
by PublicAffairs, 96. 
3 Amilakhvari, L. (2017). Features of Georgian Democracies. Tbilisi. 
4 Rondeli, A. (2014). “Moscow’s Information Campaign and Georgia.” Opinion Paper, Georgian Foundation 

for Strategic and International Studies <www.gfsis.org/publications/view-opinion-paper/29> (2021, March, 10); 
Sirbiladze, I. (2019). “Russia’s Disinformation Campaigns in Georgia: A Study of State and Civil Society Response”. 
PMC Research Center, 6. <www.pmcresearch.org/policypapers_file/f6ac5dfb34c12e31c.pdf> (2021, March, 10). 
5 Dzhlukhidze, G. (2018). Russian propaganda – goals, narratives and actors. Tbilisi, 3. 
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a certain part of politicians, clergy, and public figures, and which is actively propagandized by the anti-
Western/pro-Russian media and non-governmental organizations. The existing discourse on this topic is often 
imbued with homophobia and hate speech. It often targets social and national minorities such as the LGBT 
community, Muslims, Turks, Jews, Armenians, and so on. 

2. Russia is the key to Georgia’s economic development and population well-being; Proponents of this 
myth have been trying to persuade the population that European Union is trying to destroy Georgia’s industry 
and agriculture and turn the country into a market for its products. 

3. The West supports specific forces and not the Georgian state; This is an extremely dangerous myth, 
which unfortunately has a significant base of adepts. Its propagandists take separate statements from 
individual European and American politicians, political groups, and experts, often without proper context, 
and represent as official positions of the West or Western states. In the absence of political experience or 
relevant knowledge, statements made by Western politicians are often represented as they show support for 
the former government of Georgia. 

4. The myth of the invincibility of Russia/the invincibility of the Russian ruler. According to this myth, 
the world is bipolar, ruled by two superpowers – America and Russia. One variant of this myth is the myth 
of Putin as a super-leader, who established order in his country and is now fighting for world order. According 
to this myth, the West is ruled by weak, feeble leaders who can not cope with the problems of the modern 
world, but the Russian leader is characterized by agility, resilience, and probity. 

5. The West will never accept Georgia into NATO and the EU. 
6. Europe and America demand the legalization of same-sex marriage in Georgia. This, at first glance, 

unreasonable myth is very popular in the religious and nationalist radical circles of Georgia. Propagandists 
of this myth often cite the example of Russia, which unanimously passed a federal law in June 2013 banning 
LGBT propaganda. The situation has become so dramatic that EU Commissioner for Enlargement and 
European Neighborhood Policy Stefan Fule has called for a special explanation and made it clear that the EU 
does not want Georgia to legalize same-sex marriage. 

The reason for the generation of myths and their success is that they are often ideally compatible with 
the phobias prevalent in large sections of the population and the complexes established by Soviet propaganda. 
The powerful emotional and, at the same time, the irrational effect of the myth allows anti-Western 
propaganda organizers to take political discourse to a qualitatively different level, against which the 
conventional method of information protection does not work. 

Russia’s influence and propaganda have intensified since 2014, as a result of the Ukrainian 
revolution and the intensification of the Eastern Partnership policy by the European Union. Propaganda 
has been particularly active in some sections of the Georgian print media in the form of anti -Western and 
anti-American calls, the establishment of stereotypes and encouragement of radicalism, and internet "trolls" 
and "blogs" in which the Kremlin seeks to direct the discussion on the Internet in its favorable direction. 
It is noteworthy that special websites for combating propaganda and campaigning have been set up on the 
Internet by initiative groups in both Ukraine and Georgia. On the Georgian website 
www.damoukidebloba.ge information about Russian state propaganda, occupation, repression, and other 
open or indirect forms of aggression is posted and constantly updated, which constantly allows the general 
public to protect themselves from misinformation spread by Russia and to get acquainted with verified and 
qualified information. 

Richard Lugar Public Health Research Center was the target of Russian propaganda and disinformation 
campaigns before COVID-19 Pandemic1, with the outbreak of the pandemic, the Russian state apparatus 
more seriously attacked the Lugar laboratory and made the existence of a laboratory near the Russian border 
a security issue2. 

There is a growing debate in the international arena about developing appropriate response mechanisms 
to existing challenges. 

In March 2015, NATO presented an interim study that clearly outlined the risks faced 
by the international community in dealing with Russia’s propaganda activities. In May 2019, a joint 
document of the US Department of Defense and the Joint Chiefs of Staff was published  – White Paper, 

 
1 Hamilton, D. S., Meister, S. (eds.) (2016). The Eastern Question: Russia, the West and Europe’s Grey Zone. 
Washington, DC: Center for Transatlantic Relations. 
2 Gelava, S. (2016). Disinformation by Global Research Center in Alia Regarding the Lugar Laboratory. Myth Detector 
<www.mythdetector.ge/en/ myth/disinformation-global-research-center-alia-regarding-lugar-laboratory> 
(2021, March, 10). 
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entitled "Russia’s Strategic Intentions – Multilateral Strategic Assessment"1. In the form of excerpts, 
it contains especially important assessments and information for Georgia, which responds to the security 
context of our country. 

Along with the political statements, active discussions on specific steps have also begun. In March 
2015, the Council of Europe set up a special panel of experts to work intensively against propaganda. Through 
a social network and a special portal, the group publishes weekly reports on disinformation and propaganda. 
In 2015-2017, the US allocated $ 10 million annually to assist Georgia, Ukraine, and Moldova in the fight 
against Russian propaganda, and the US budget for 2021 provides $ 308 million to strengthen the security of 
countries on Europe’s eastern and southern borders and "overcome Russia’s harmful influence"2. Besides, 
funding for American radio stations "Radiotavisupleba" and "Amerikis khma" for broadcasting in Crimea 
and the rest of Ukraine has increased3. Also, important global context is that in addition to the recent fight 
against propaganda, the international community has used international sanctions due to Russia’s growing 
aggressive policy, and at the same time – the world market is experiencing a downward trend in oil prices; If 
we add to this the local factor, according to which the estimated age of the main target group of the Russian 
soft power is middle age and old age, we can assume that the growth of Russian influence is expected only 
in the medium and short term, But in the long term perspective, with the emergence of a new generation and 
elites and the consolidation of the international community against Russia’s imperial policy, its influence will 
gradually be limited. But this requires our country to pursue the right policy to face existing threats and 
challenges – effectively develop and implement strategies for Euro-Atlantic integration and de-occupation 
based on the opportunities created, to develop an effective institutional and legal framework for the creation 
and implementation of state security policy and to establish an effective practice. 
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ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ТРАНСКОРДОННОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЙОГО РОЛЬ  
У ФУНКЦІОНУВАННІ «ЄВРОПИ РЕГІОНІВ» 

Cross-border cooperation is an important form of pan-European processes of integration 
cooperation, which from the very beginning was aimed at equalizing the regions of the member 
states of the Council of Europe in their economic and social development. This form of cooperation 
arose based on the peculiarities of the historical development of the European continent, the results 
of world wars and the emergence of new borders between states. This situation in fact often 
disrupted systemic ties between peoples living in former empires, while these ties in the long run 
remained in their mentality, national, linguistic, ethnic features and characteristics. However, these 
conditions promoted actualization of profile cooperation. Cross-border cooperation plays 
an important role in the regional policy of the European Community, which has been transformed 
into the European Union. Cross-border cooperation plays one of the most important roles in the 
concept of "Europe of Regions", because it increases and expands the competence of not only 
border but also subnational regions, as well as increasing the international legal personality of local 
governments of cross-border cooperation. An important element of the stable formation and 
development of cross-border cooperation is its regulatory framework, which allows not only 
adjacent regions of EU-Member States to participate in its implementation, but also other regions 
of third countries acting as Member States. The Council of Europe has signed the European 
Framework Convention on Transfrontier Cooperation between Territorial Communities or 
Authorities in 1980. The adoption by the Council of Europe in 1985 of the European Charter of Local 
Self-Government only strengthened the organizational, regulatory, managerial and resource 
capacity of cross-border cooperation between territorial communities or authorities within the 
European continent. The adoption by the Council of Europe of the two international legal acts of a 
treaty nature not only legalized the theoretical and practical developments of cross-border 
cooperation, but also contributed to the legalization of the basic principles of organization and 
functioning of the institution of local democracy in the member states of EU members (because they 
are all member states of the Council of Europe at the same time) and third countries that have 
declared their wish to join the EU as already member states of the Council of Europe. In the context 
of global informatization, cross-border cooperation between territorial communities or authorities 
acquires the characteristics of a system operating and developing on the basis of network properties, 
which, in turn, improves the cooperation in such a way: a) strengthens its collaborative capacity, 
b) involves new subjects outside its formal subject composition, operating in the regions and local 
authorities, in the cooperation, as well as c) forms a stable relativistic potential for development and 
improvement of the implementation of its teleological dominants. 
Keywords: cross-border cooperation, "Europe of regions", subnational region, cross-border 
region, local government. 

Постановка проблеми. Становлення в Україні системи місцевого самоврядування (далі – 
МСВ) є одним з найважливіших факторів становлення, розвитку і вдосконалення демократичної 
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правової державності. Акцентуація публічної влади на самоорганізації жителів відповідних територій 
держави, які виступають як члени відповідних територіальних громад (далі – ТГ) і самостійно 
в умовах децентралізації вирішують питання місцевого значення в рамках Конституції та законів 
України (див. ст. 140 Конституції України1), – виступає могутнім стимулом та детермінантою 
локального розвитку і вдосконалення локальної системи реалізації і захисту прав і свобод людини, бо 
саме на локальному рівні функціонування соціуму конкретна людина не тільки здійснює свою 
правову соціалізацію, а й реалізує свій конституційно-правовий статус. 

Разом з тим, необхідно наголосити на тому, що локальне реформування публічної влади і 
локального розвитку не завжди і не скрізь проходить однаково і рівномірно. Такий стан справ 
обумовлений, по-перше, особливостями історичного, географічного та культурологічного характеру 
окремих територій держави (характерологічно-топосний критерій. – Авт.); по-друге, диспропорціями 
в їх економічному розвитку (економічно-релятивістський критерій. – Авт.); по-третє, місцем їх 
знаходження (локацією) на території держави (її центр або периферія) (територіально-
ідентифікаційний критерій. – Авт.); по-четверте, складом їх населення (по віковому, статевому, 
освітньому, професійному та іншим ознакам) (структурно-демографічний критерій. – Авт.); по-п’яте, 
особливостями рис менталітету народів, що мешкають на території держави або суміжних держав (як 
результат неодноразової історичної ретроспективності зміни державних кордонів) (засадничо-
розумовий критерій. – Авт.); по-шосте, відповідними стереотипами індивідуальної, групової або 
колективної свідомості відносно своїх сусідів з прикордоння (стереотипно-свідомий критерій. – 
Авт.), а також іншими особливостями розвитку і функціонування. 

Отже, саме звідси актуалізується проблематика знаходження таких форм розвитку, що сприяли 
би нівелюванню або гармонізації наведених ознак з метою економічного, соціального і культурного 
зростання як територій, так і населення, що на них мешкає. До таких форм, безумовно, відноситься 
транскордонне співробітництво регіонів та місцевих влад і громад. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Треба наголосити на тому, що активізація процесів 
щодо осмислення та вивчення транскордонного співробітництва в рамках інтеграційних тенденцій 
в Європі розпочалась ще в 50-ті роки ХХ ст., піонерами в цьому питанні виступили німецькі вчені 
К. Дойч і Е. Хаас. 

У 60-ті роки ХХ ст. в Західній Європі пожвавлюються дискусії між прихильниками двох 
теоретичних підходів до європейської інтеграції: неофункціоналізму і міжурядового підходу. 
Неофункціоналізм пов’язував динаміку європейської інтеграції з соціальним контекстом 
модернізації, підйому технократії та глобалізації, в той час як міжурядовий підхід, не заперечуючи 
важливості зазначених факторів, відстоював ідею первинності реакцій держав-націй, які переважно 
визначаються конкурентної динамікою безладної міжнародної системи2. Отже, неофункціоналізм 
більш активно використовував можливості транскордонного співробітництва, хоча в межах 
міжурядового підходу воно також знаходило себе місце в контексті позитивного сприяння з боку 
національних урядів. 

Теоретичні дискусії навколо інтеграції та транскордонного співробітництва продовжувались і 
в 70-ті роки ХХ ст. – саме з того часу європейська інтеграція розглядається як окремий випадок 
в дослідженнях міжнародних відносин, дослідження контекстуалізуються і концентруються 
на проблемних областях інтеграції, таких як окремі напрямки комунітарної політики, до яких 
відноситься і транскордонне співробітництво, а також відношення європейських політичних партій 
до інституту виборів в рамках Європейського співтовариства тощо. 

У 80-ті роки ХХ ст. актуалізація профільних досліджень знижується, в цілому підтверджуючи 
ідею про «занепад» великих теорій інтеграції3. 

Однак, доктринально-теоретична ситуація в області актуалізації досліджень європейської 
інтеграції принципово починає змінюватись з початку 90-х років ХХ ст., що детерміновано 
формуванням трьох основних напрямків теоретичний досліджень: 

– «європеїзація» національних політик (трансформації політичних систем і політичних 
процесів держав-членів ЄС під впливом Євросоюзу); 

 
1 Конституція України, 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 30, 141. 
2 Бусыгина, И. М. (2001). Политическая роль регионов в структуре Европейского Союза: Концептуальные 
и прикладные аспекты: диссертация на соискание научной степени доктора политических наук. Москва: 
МГИМО МИД России. 
3 Lijphart, A., Karl, W. (1981). Deutsch and the New Paradigm in International Relations. In: Merritt, R., Russett, B. 
(eds) (1981). From National Development to Global Community. London, 235. 
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– сутність комунітарних регламентації і регулювання; 
– мережеве (багаторівневе) управління в Європейському Союзі1. 
Отже, саме на використанні напрацювань в області сутності комунітарних регламентації і 

регулювання базується феномен транскордонного співробітництва, а також дане дослідження. 
У Радянському Союзі вивчення актуальних питань інтеграції, до яких відноситься і 

транскордонне співробітництво, починається пізніше, причому основний акцент був зроблений на її 
економічних аспектах. В останні роки суттєвий внесок у вивчення інтеграційної проблематики був 
зроблений радянськими фахівцями В. Барановським, Ю. Борко, О. Буторіною, Т. Зоновою, 
З. Кузіною, М. Максимовою, О. Потемкіною, М. Стріжневою, А. Тевдоем-Бурмулі, 
В. Шемятенковим, В. Шенаєвим, Ю. Шишковим, Е. Хесіним та іншими. 

Серед західних дослідників загальних проблем інтеграції, включаючи і транскордонне 
співробітництво, виділяються роботи Дж. Вейлера, В. Молле, Дж. Піндера, Г. Робертса, А. Сбраджа, 
Д. Сіджанскі, Ф. Уілсона, У. Уоллеса, М. Фуше, Ф. Шміттера. Дослідженню актуальних питань 
розвитку і модифікації політичних систем сучасних суспільств (в тому числі в в сфері становлення і 
розвитку регіональної політики держав-членів ЄС та самого ЄС) присвячено роботи Б. Андерсона, 
Ф. Броделя, Е. Гідденса, Р. Дарендорфа, А. Дебідура, К. Зонтхаймера, Д. Каванаха, А. Лейпхарта, 
Г. Манна, Р. Мьюра, Т. Ніппердея, Р. Паддісона, Т. Парсонса, Р. Патнема, С. Роккана, Е. Сміта. 

До вітчизняних і зарубіжних досліджень в області регіоналізму і федералізму відносяться праці 
дослідників С. Артоболевського, М. Баймуратова, І. Балабанової, О. Батанова, С. Борисова, 
І. Бусигіної, Є. Василькової, Є. Васильєва, В. Гельмана, А. Дахіна, М. Долішнього, Т. Зонової, 
І. Іванова, М. Ільіна, А. Макаричева, С. Медведева, Н. Мікули, О. Морозової, Л. Смірнягіної, 
Т. Фадєєвої. У наукових працях В. Вакуленка, З. Варналія, В. Воротіна, І. Дегтярьової, І. Криничної, 
В. Кампа, В. Куйбіди, Е. Лібанової, Ю. Макогона, П. Покатаєва, С. Романюка, В. Толкованова, 
В. Чужикова та інших розкрито сутність і різні аспекти формування й реалізації державної 
регіональної політики, європейської регіональної співпраці, зокрема у форматі транскордонного 
співробітництва та єврорегіонів. 

Разом з тим актуальність проблематики транскордонного співробітництва в рамках 
Європейського континенту об’єктивно посилюється вже для третіх країн та держав, що проголосили 
та легалізували в конституції свій європейський вибір, до яких відноситься і Україна. 

Тому метою даної статті виступає дослідження феноменології транскордонного 
співробітництва та його роль у функціонуванні «Європи регіонів». 

Викладення основного матеріалу. Необхідно зазначити, що наведена характерологія 
території держави, особливо території, що знаходиться на її периферії та є прилежною до державного 
кордону з іноземною (іноземними) державою/державами, – не є чимось особливим, бо вона є 
характерною для більшості держав світу. Разом з тим, слід враховувати і негативні наслідки таких 
особливостей, що, насамперед, відображаються: 

а) на достатньо низькому економічному потенціалі території та рівні її економічного розвитку 
(негативний економічний критерій. – Авт.); 

б) на недостатньому життєвому рівні людей, що мешкають на такій території (негативний 
соціально-екзистенційний критерій. – Авт.); 

в) на питаннях слабкої керованості таких територій, причому як у просторі, так і у часі 
(негативний управлінський критерій. – Авт.); 

г) на питаннях здійснення на неї публічно-владних повноважень, включаючи і МСВ (критерій 
«анемічності» публічної влади. – Авт.). 

Для виправлення наведених недоліків міжнародна спільнота держав, спираючись  
на свій багатовіковий досвід спільного існування, спілкування і співробітництва на всіх рівнях 
державно-правової реальності та з урахуванням ментально-людських відносин, винайшла 
універсальний засіб, що заснований на міжнародному співробітництві місцевих органів влади та 
територіальних общин периферійних територій держави, що є суміжними з аналогічними 
територіями іншої держави (держав), скерований на розвиток колаборації наведених суб’єктів 
з метою отримання мультиплікативного ефекту від їх полісемічної взаємодії та співробітництва  
на користь людині. 

 
1 Jachtenfuchs, M. (2001). The Governance Approach to European Integration. Journal of Common Market Studies, 

39, 2, 247. 
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Філософсько-діяльнісним концептом такого співробітництва стала модель «комунікативної 
взаємодії» (Л. Вітгенштейн, Дж. Остін, Хейр, С. Тулмін, Ю. Хабермас), що спрямована 
на інтегративне розуміння соціальної реальності, відповідно до якого здійснюється перегляд і 
оновлення класичного поняття раціональності, а також визначення масштабів критичної оцінки 
соціального устрою, – результатом чого, є його перебудова на основі деліберативної розробки 
(публічного дискурсу) консенсусу між учасниками взаємодії (діалогу, полілогу тощо)1. 

Управлінською основою такої взаємодії стало гасло «співробітництво заради розвитку», яке 
наочно демонструє як стратегічні телеологічні домінанти такої взаємодії між суб’єктами – органами 
публічної влади та фізичними особами іноземних держав, так і детермінує нормативні настанови 
щодо її побудови, умов організації, а також основоположні форми такої організаційної та 
організаційно-правової реалізації. 

Саме така форма міжнародного співробітництва місцевих органів публічної влади – фактично 
органів місцевого самоврядування (далі – ОМСВ) та місцевих органів виконавчої влади суміжних 
держав, а також локальних територіальних людських спільнот (ТГ), що мешкають на керованих 
такими органами публічної влади територіях, – отримала назву транскордонного співробітництва. 
В парадигмальному розумінні в основі такого співробітництва лежать: 

– по-перше, бажання підвищити рівень соціально-економічного, культурного, екологічного 
забезпечення прав і свобод людини, її асоціацій – груп і колективів, що функціонують на суміжних 
прикордонних територіях держав (критерій антропологічної первинності та захищеності. – Авт.); 

– по-друге, об’єктивація депресивного стану прикордонних (трансграничних) територій та їх 
занедбаність, особливо в економічному та соціальному розвитку (критерій визнання негативного 
локального розвитку. – Авт.); 

– по-третє, об’єктивне прагнення до встановлення міжнародного співробітництва між 
наведеними територіями з метою поліпшення їх стану на засадах визначення відповідних 
телеологічних домінант такого розвитку та надання йому сталості, ефективного та передбаченого 
характеру (критерій визнання теологічної домінанти у вигляді міжнародного локального комплексно-
системного співробітництва на засадах колаборації. – Авт.); 

– по-четверте, усвідомлення і використання могутнього колабораційного потенціалу населення 
транскордонних територій суміжних держав, що мають загальний історичний, географічний, 
ментальний, мовний, соціальний дискурс (критерій використання ідентифікаційних локальних 
ресурсів, що є в наявності. – Авт.); 

– а з часом, по-п’яте, і використання потенціалу транскордонної співпраці у відносинах 
населення вже не суміжних держав, з метою вирішення актуальних питань економічного, 
соціального, культурного розвитку, питань екологічного стану територій тощо (критерій модифікації 
і розширення принципу транскордонного співробітництва на периферійні території та публічні влади 
суверенних суб’єктів, що не є географічно суміжними, і більш широкого використання при цьому 
функціонально-номосних принципів субрегіоналізації та регіоналізації. – Авт.); 

– по-шосте, формування і прояв могутньої тенденції інтерсуб’єктивності, що в умовах 
глобалізації, сприяє виникненню у народів суміжних і несуміжних держав загального розуміння 
екзистенційних настанов існування і функціонування в умовах демократичної правової державності 
на основі загальних людських цінностей та пошуку загальних шляхів вирішення проблем 
виживання людства (критерій становлення принципу інтерсуб’єктивності на субрегіональному та 
регіональному рівнях функціонування публічної влади держав-учасників макротранскордонного 
співробітництва. – Авт.); 

– по-сьоме, побудова такого транскордонного співробітництва через активне використання 
найбільш наближеного до населення рівня публічної влади – ОМСВ або місцеві органи виконавчої 
влади, а також із залученням до такого співробітництва первинної локальної територіальної людської 
спільноти – ТГ (общини, колективу тощо) та інших суб’єктів, що існують та функціонують на її 
території (критерій стабілізації та наступного розширення суб’єктної ознаки транскордонного 
співробітництва. – Авт.). 

У контексті історичної ретроспективи наведені процеси, що згодом набули сили 
субрегіональних та регіональних тенденцій, у темпоральному вимірюванні збіглися з активізацією 
процесів деструктивності та нівелювання державного суверенітету в Європі. Вони, насамперед, 

 
1 Мелкевик, Б. (2018). Юрген Хабермас и коммуникативная теория права. Санкт-Петербург: Алеф-Пресс, 21. 
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були детермінованими ще Першою світовою війною і проявилися особливо яскраво і бурхливо 
в умовах Версальської системи – наслідком чого став крах чотирьох імперій: Німецької, Австро-
Угорської, Оттоманської та Російської, що призвело до виникнення нових держав з достатньо 
проблемними державними кордонами, що були необґрунтованими історично, етнічно, економічно 
і політично, але зробленими на основі суб’єктивного підходу. Друга світова війна, своєю чергою, і 
наступне протистояння військово-політичних блоків НАТО і Варшавського Договору певною 
мірою «заморозили» ситуацію та відстрочили її негативні для національної держави наслідки, 
закріпивши державні кордони, що склалися після завершення військового протистояння, і 
легалізувавши їх за результатами Наради з безпеки і співробітництва в Європі (Хельсінкі, 1975). 
Однак розпад біполярної системи світу внаслідок припинення існування Союзу РСР та розпаду 
системи її держав-сателітів – «світової системи соціалізму», викликав істотні і стратегічні зміни 
в параметрах та «темпоральних швидкостях» загальноєвропейського розвитку. Отже, проблема 
державного суверенітету стала предметом не тільки обговорення, а й актуальним суб’єктом-
об’єктом зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної практики, причому не тільки 
на державному і асоційованому рівні (в рамках міждержавних інтеграційних об’єднань), а й на рівні 
регіональних утворень. 

Звідси процес регіоналізації, особливо в умовах посилення європейських інтеграційних 
тенденцій, що були детермінованими діяльністю Ради Європи (далі – РЄ) та Європейського Союзу 
(далі – ЄС) набув нових організаційних, управлінських, ресурсних та перспективно-діяльнісних 
імпульсів. Тут ідеться не тільки про підвищення ролі регіонів в архітектурі європейського 
континенту, що розглядався як «загальноєвропейський дім», в розвитку європейської інтеграції та 
загальноєвропейському співробітництві, яке в попередні десятиліття гальмувалося жорстким 
протистоянням двох соціально-політичних систем, – мова йде, по-перше, про суттєве підвищення 
ініціативної ролі регіонів в загальноєвропейському будівництві, – особливо в контекстуалізації 
набуття ними більшої самостійності в умовах зростання їх національного і загальноєвропейського 
компетенційно-повноважного сегменту в управлінні територіями, включаючи і локальний фактор, і, 
по-друге, – про більш доступний вихід на достатньо солідні в кількісному вимірюванні матеріально-
фінансові ресурси загальноєвропейських інтеграційних та континентальних банківських інституцій 
з метою детермінації сталого розвитку їх територій. 

Треба наголосити на тому, що взаємозалежність сучасного глобалізованого світу зумовила 
високий ступінь спільності та синергічність цього процесу як для Західної, Центральної та Східної 
Європи, так і для України. У той же час, і це треба констатувати, – кожен окремий європейський 
регіон за власним баченням свого розвитку реагує на виклик часу. Це породжується, насамперед, 
об’єктивно існуючими в історичному вимірі, реально осмисленими і праксеологічно проявленими 
національними, культурними, історичними, геополітичними, правовими, соціальними та 
економічними особливостями регіону. 

Отже, треба зазначити, що саме на вказаних особливостях будується регіональна політика 
європейського регіону, що детермінує суттєві зміни європейської інтеграційної політики та 
національних політик як держав-членів інтеграційних об’єднань, так і третіх держав. Звідси зростає 
роль і значення дослідження проблематики, з якою в даному контексті стикаються європейські 
демократичні держави, в основі якої лежить принцип «Європа регіонів», що в сучасних умовах 
світового розвитку набуває все більш суттєвого праксеологічного значення. 

Наведене гасло-принцип «Європа регіонів» виступає термінологічним поняттям, яке: 
– по-перше, формується та виникає внаслідок кризи держави-нації. Недарма Радник 

Державного департаменту США Дж. Ньюхауз вважає, що «масштаби держави-нації занадто великі 
для того, щоб вона могла керувати повсякденними проблемами, але занадто малі для того, щоб 
управляти справами міжнародними»1; 

– по-друге, стає закономірним результатом глобалізації економіки і розвитку інтеграційних 
процесів; а, 

– по-третє, стає одночасно і об’єктивним результатом осмислення локально-регіональними 
елітами своєї ролі та значення в регіональному розвитку і пробудження їх домагань до участі 
в державотворчих процесах; 

 
1 Newhouse, J. (1997). Europe’s Rising Regionalism. Foreign Affairs, 76, 1 
<https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/1997-01-01/europes-rising-regionalism> (2021, березень, 14). 
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– по-четверте, демонструє об’єктивне підвищення соціально-політичної активності населення 
відповідних територій держави, що об’єднані в локальні територіальні людські спільноти, а також 
загострення «локальної етнічності», що була нівельована під впливом науково-технічної революції. 

Треба зазначити, що активними суб’єктами всіх цих процесів, що розгортались на фоні правової 
глобалізації, стали як субнаціональні регіони, що були легалізовані та легітимізовані адміністративно-
територіальним поділом багатьох держав (департаменти у Франції, федеральні землі в Німеччині, 
області в Італії, графства у Великій Британії, фюльке в Норвегії, кантони в Швейцарії та ін.), так і 
регіони, які було утворено в результаті «транскордонного» співробітництва. Отже, треба 
констатувати, про виникнення в рамках руху «Європа регіонів» якісно нової соціально-політичної та 
нормативно-правової реальності, в умовах якої параметри компетенційної спроможності 
національних урядів зазнають суттєвих змін в бік скорочення, а регіони все настійніше вимагають 
не тільки більшого об’єму самоврядних повноважень всередині держави, а і самостійного виходу 
на міжнародну арену як суб’єктів міжнародних відносин, а в перспективі – як суб’єктів загального 
міжнародного права (причому, як публічного, так і приватного). Це особливо наочно проявляється 
в області інформації, нових технологій, ноу-хау, наукових досліджень. 

Крім того, розширення компетентних можливостей регіонів детермінується і відповідною 
слабкістю центральних урядів щодо об’єктивної можливості управління в умовах перманентно 
зростаючої «прозорості» кордонів. На думку Т. Зонової, саме в урядів виходить з-під їх контролю 
мобільністю капіталу, трудових ресурсів, товарів, культурних цінностей. Не тільки на державному 
рівні, а й на рівні інтеграційних об’єднань стає все складніше регулювати вплив транснаціональних 
корпорацій, чия могутність нерідко перевершує можливості урядів країн, на території яких 
розгортається їхня діяльність. Інші міжнародні економічні, торговельні та фінансові організації, що 
діють в системі світового і європейського ринків, спрямовуються до зламу протекціоністських 
бар’єрів і безпосередньому, іноді безконтрольного, взаємодії з споживачем. Постійним головним 
болем стає проблема організованої злочинності, наркоторгівлі, тероризм1. 

Отже, передача наведених вище сфер на більш низький управлінський рівень – регіональний, 
може об’єктивно сприяти підвищенню управлінської ефективності та результативності у регулюванні 
цих складних міжнародних відносин у відповідних сферах. Звідси можна констатувати, що набуття 
регіонами, в тому числі й транскордонними, повноважень у наведених сферах буде не тільки сприяти 
активізації транскордонного співробітництва, а і становленню його нових форм, бо частину 
отриманих фінансів від управління в таких сферах зазвичай буде скеровано на потреби регіонального 
та локального розвитку. 

Треба зазначити, що в процесі європейської інтеграції та становлення європейського 
регіоналізму досить чітко позначилися ще два фактори підвищення ролі регіональних утворень, 
причому як в межах держав-членів ЄС, так і всього Співтовариства. 

З одного боку, зросло та зміцнилося стійке усвідомлення того, що «органи місцевого 
самоврядування складають одну з основ демократичного ладу, забезпечуючи право громадян 
на участь в управлінні державними справами, що, своєю чергою, є значним внеском у розбудову 
Європи, заснованої на принципах демократії і децентралізації влади». Більше того, це знайшло своє 
закріплення на міжнародно-правовому рівні в Преамбулі Європейській Хартії місцевого 
самоврядування 1985 року2, що була прийнята Радою Європи – найбільшою міжнародною 
міжурядовою організацією континенту, до якої входять 47 держав-членів3. 

А з іншого боку, виникли тенденції дихотомічної властивості, що створили відповідне кризове 
становище – почались активні відцентрові процеси, в яких провідну роль відігравали органи 
публічної влади на рівні регіонів, тобто такі органи, що були максимально наближеним до громадян 
рівнем публічної влади, і це – стало оптимальним рішенням по виходу з кризи, бо об’єктивно виник 
соціально-нормативний простір, в межах якого як «субнаціональні», так і «транскордонні» регіони 
набули більшої ваги і значення. Вирішенню цієї кризи сприяла увага, яку Європейське 
Співтовариство, а потім і реформований з нього Європейський Союз (1992 рік), приділяли 
регіональній політиці. Про неї як загальноєвропейський феномен почали говорити з 1969 року, коли 

 
1 Зонова, Т. В. (1999). От Европы государств к Европе регионов. Полис, 5, 155. 
2 Європейська Хартія місцевого самоврядування, 1985 (Рада Європи). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text> (2021, березень, 14). 
3 Council of Europe (2021). Homepage <https://www.coe.int/en/web/portal/home> (2021, березень, 14). 
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з’явився документ Комісії ЄС «Регіональна політика Співтовариства»1. У ньому вперше містилася 
пропозиція «приступити до організації діяльності Товариства з питань регіонального розвитку», що 
фактично означало початок багатопланової діяльності, спрямованої на максимальний розвиток 
індустріальних регіонів, зміцнення зв’язків між ними і відсталими в промисловому відношенні 
районами, а також на створення полюсів розвитку в переважно сільськогосподарських зонах. 

Стратегічним напрямком діяльності Комісії ЄС у цій сфері було шляхом «регіональної 
політики» і за допомогою фонду регіонального розвитку Товариства привести до економічного та 
соціального «вирівнювання» регіонів. Особливої актуальності це питання набуло у зв’язку 
із розширенням ЄС спочатку за рахунок вступу до нього держав, що в економічному оцінюванні були 
слабко розвиненими, – Іспанії, Португалії та Греції, а потім й інших країн, окремі регіони яких 
потребували доволі солідних фінансово-ресурсних вливань. У цьому контексті необхідно зауважити, 
що в статтях витрат Спільноти саме Фонд регіонального розвитку посідав друге місце після 
фінансування її аграрної політики. 

Нові – організаційний, нормативний та суттєвий міжнародно-правовий імпульси європейська 
регіональна політика набула приблизно з середини 80-х років ХХ ст., коли Рада Європи в 1980 році 
прийняла Європейську (Мадридську) рамкову конвенцію про транскордонне співробітництво між 
територіальними общинами або властями2, а в 1985 році – Європейську хартію місцевого 
самоврядування. 

Прийняття міжнародно-правового акту профільної спрямованості, хоча і регіонального 
значення, стало, по-перше, свідоцтвом міжнародної міждержавної легалізації профільного виду 
співробітництва – транскордонного (легалізаційний фактор. – Авт.); по-друге, враховуючи його 
рамковий характер, ідентифікувало та визначило зобов’язання держав-підписантів щодо відтворення 
узятих міжнародно-правових настанов по міжнародному договору у національному конституційному 
законодавстві (облігаторний фактор. – Авт.); по-третє, визначило його суб’єктний склад – ОМСВ 
(місцеві органи виконавчої влади) та територіальні громади (суб’єктний фактор. – Авт.); по-

четверте, визначило об’єктний склад співробітництва – багатофакторне міжнародне співробітництво 
між вказаними суб’єктами різних спочатку суміжних, а потім і інших держав на основі: а) типових 
міждержавних угод про транскордонне співробітництво на регіональному та місцевому рівнях; а 
також б) угод, договорів та статутів про основні принципи співробітництва, які можуть бути основою 
для транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади (об’єктний 
фактор. – Авт.); по-п’яте, зафіксувало психологічну основу – «дух» такого співробітництва – 
на засадах комунікативної взаємодії та колаборації (комунікативно-колабораційний фактор. – Авт.); 
по-шосте, визначила і контекстуалізувала на рівні міждержавних угод магістральні організаційно-
правові форми взаємодії між суб’єктами таких угод – про розвиток транскордонного співробітництва, 
про регіональні або місцеві зв’язки, про транскордонне співробітництво на контрактній основі між 
місцевими органами влади, про органи транскордонного співробітництва між місцевими органами 
влади (організаційно-правовий фактор. – Авт.); по-сьоме, визначила і закріпила формалізований та 
предметно-засадничий підхід до кола угод, статутів та договорів щодо основних принципів 
співробітництва між місцевими органами влади, а саме, – угод : а) про основні принципи створення 
групи зв’язку між місцевими органами влади; б) про основні принципи координації управління 
транскордонними місцевими державними справами; в) про основні принципи створення 
транскордонних асоціацій приватного права; договорів: а) про основні принципи поставки товарів або 
надання послуг між прикордонними місцевими общинами (типу «приватне право»); б) про основні 
принципи поставки товарів або надання послуг між прикордонними місцевими общинами (типу 
«публічне право»); в) про основні принципи створення органів транскордонного міжобщинного 
співробітництва (предметно-засадничий фактор. – Авт.). 

Тобто, можна констатувати, що в основі наведеного нормативно-змістовного та технологічного 
підходів до регламентації та регулювання транскордонного співробітництва закладено засади 
мережевої взаємодії, що в процесі реалізації надають таким формам взаємодії якісно нових вад. 
Справа в тому, що у своєму функціональному розумінні мережі є рухливі і адаптивні, вони мають 

 
1 Региональная политика ЕС: сборник документов (2010). Региональная политика Сообщества: документ 

Комиссии Европейского Сообщества 1969 года. 
2 Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами 

або властями, 1980 (Рада Європи). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 995_106#Text> (2021, березень, 14). 
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значні трансформаційні та адаптивні переваги перед ієрархічними формами, децентралізуючи 
виконання задач і розподіляючи процес прийняття рішень. Хоча, безсумнівно, у них є складнощі 
в координуванні функцій, в концентрації ресурсів і управлінні вирішенням складних завдань, які 
виходять за рамки мереж. У той же час, як вважає М. Кастельс, вони мають безпрецедентні 
можливості в подоланні цих складнощів1. 

Використовуючи термінологічну зв’язку «мережеве суспільство», М. Кастельс бачить перед 
собою дві телеологічні домінанти: по-перше, багатопланово продемонструвати визначальну роль 
комп’ютерних інформаційних мереж у розвитку сучасного суспільства; по-друге, щоб показати, що 
реалії сучасного життя – це розвиток нових інформаційних технологій, зміна способів виробництва, 
використання виробничих відносин нового типу, – які неминуче ведуть до зміни і перетворення 
суспільних відносин. На думку Кастельса, в сучасному світі мережеві принципи суспільного устрою 
поступово змінюють ієрархічні: якщо раніше мережа, мережева організація була відображенням лише 
внутрішньої структури суспільства, її підсистем та об’єднань, такою, що часто є невидимою, або 
такою, що важко розпізнається, то в новітньому світоустрою вона грає ключову роль і стає свідомо 
впроваджуваною зовнішньою структурою суспільства, її формою2. 

Отже, досліджуючи нову соціальну структуру, яка виявляється на нашій планеті в різних 
формах в залежності від різноманітності культур і інститутів, М. Кастельс приходить до висновку, 
що вона перш за все пов’язана із виникненням інформаційної, мережевої та глобальної економіки, 
історично сформованої перебудовою капіталістичного способу виробництва до кінця XX в. 
Терміном «інформаційна економіка» М. Кастельс підкреслює, що для сучасної економіки 
інформація не просто архіважлива, бо вона фактично виступає фундаментальним джерелом 
продуктивності і влади. Ця соціальна структура, що має електронну основу, на думку Кастельса, 
динамічна і відкрита для інновацій, не ризикуючи при цьому втратити свою збалансованість. 
Характерною ознакою суспільства мережевих структур Кастельс також вважає домінування 
соціальної морфології над соціальною дією, так як приналежність до тієї чи іншої мережі виступає 
в якості одного з найважливіших джерел влади і змін в сучасному суспільстві. Нова реальність 
являє собою «простір потоків», який складається з персональних мікромереж, де реалізація 
інтересів здійснюється через глобальну безліч взаємодій в функціональних макромережах. Під 
потоками М. Кастельс розуміє цілеспрямовані, повторювані послідовності взаємодій між 
соціальними акторами, що обмінюються різними типами ресурсів (капіталом, інформацією, 
технологіями, зображеннями, звуками і символами)3. 

Наведені аргументи М. Кастельса посилюються в процесі системного аналізу Європейської 
Хартії місцевого самоврядування 1985 року, що містить основоположні норми-принципи організації, 
втілення та компетенційних можливостей системи локальної демократії в межах демократичної 
правової державності. Виходячи з розуміння і тлумачення «простору потоків» Кастельса, ми бачимо 
не тільки цілеспрямовані, повторювані послідовності взаємодій між соціальними акторами (держава 
і органи публічної влади; місцеве самоврядування та його органи, місцеве самоврядування та 
територіальні громади, міжсуб’єктної взаємодія органів публічної влади, міжнародні контакти 
органів самоврядної публічної влади на міжсуб’єктному рівні та на рівні ОМСВ – міжнародна 
неурядова організація місцевої влади тощо), що дійсно інтенсивно та продуктивно будують відносини 
обміну різними типами ресурсів (включаючи капітал, інформацію, технології, форми 
життєдіяльності, методи комунікативної взаємодії тощо). 

Висновки. Резюмуючи положення, що викладено вище, можна дійти наступних висновків: 
– транскордонне співробітництво є важливою формою загальноєвропейських процесів 

інтеграційного співробітництва, яка із самого початку була скерована на зрівнювання регіонів 
держав-членів Ради Європи в їхньому економічному і соціальному розвитку; 

– зазначена форма співробітництва виникла, виходячи з особливостей історичного розвитку 
європейського континенту, результатів світових воєн та виникнення нових кордонів між державами, 
за їх підсумками, що фактично часто-густо порушували системні зв’язки між народами, які мешкали 
на територіях колишніх держав-імперій, але таких, що у своїй перспективі зберіглися в їх менталітеті, 

 
1 Кастельс, М. (2000). Информационная эпоха: экономика, общество, культура. Москва: ГУ ВШЭ. 
<https://www.litres.ru/manuel-kastels/informacionnaya-epoha-ekonomika-obschestvo-i-kultura-24131802/> 
(2021, березень, 14). 
2 Там само. 
3 Там само. 
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національних, мовних, етнічних особливостях та характеристиках, – що сприяло актуалізації 
профільного співробітництва; 

– транскордонне співробітництво займає суттєве місце та відіграє важливу роль у регіональній 
політиці Європейського Співтовариства, що було трансформовано в Європейський Союз, – більш 
того трансграничні регіони відіграють у такій політиці важливу інституційну роль, нарівні 
з субнаціональними регіонами держав-членів ЄС; 

– в основі концепції «Європа регіонів» транскордонне співробітництво відіграє одну 
з найважливіших ролей, бо завдяки йому підвищуються і розширюється компетенційний потенціал 
не тільки прикордонних, а і субнаціональних регіонів, а також зростає міжнародна правосуб’єктність 
органів місцевого самоврядування держав-учасників транскордонного співробітництва; 

– важливим елементом стабільного становлення і розвитку транскордонного співробітництва 
виступає його нормативна основа, яка дає змогу не тільки брати участь у його реалізації суміжним 
регіонам держав-членів ЄС, а також і суміжним, а потім й іншим регіонам третіх країн, що виступають 
як держави-члени Ради Європи та підписали Європейську рамкову конвенцію про транскордонне 
співробітництво між територіальними общинами або владою 1980 року; 

– прийняття Радою Європи в 1985 році Європейської Хартії місцевого самоврядування тільки 
посилило організаційні, нормативні, управлінсько-компетенційні та ресурсні можливості 
транскордонного співробітництва між територіальними общинами або властями в рамках 
європейського континенту; 

– прийняття Радою Європи двох наведених міжнародно-правових актів договірного характеру 
не тільки легалізувало теоретико-праксеологічні наробки транскордонного співробітництва, а і 
сприяло легалізації основоположних принципів організації та функціонування інституту локальної 
демократії на теренах держав-членів цієї організації, що прискорило процеси його легітимації 
громадянами держав-членів ЄС (бо всі вони є одночасно і державами-членами Ради Європи) і третіх 
країн, що заявили про своє бажання увійти до складу ЄС, вже будучи державами-членами Ради 
Європи; 

– в умовах глобальної інформатизації транскордонне співробітництво між територіальними 
общинами або властями набуває характерологічних ознак системи, що заснована, функціонує та 
розвивається на засадах мережевої властивості, а це, своєю чергою, надає такому співробітництву: 
а) посилення його колабораційного потенціалу, б) залучення до такого виду співробітництва нових 
суб’єктів за межами його формального суб’єктного складу, що функціонують на територіях регіонів 
та місцевих влад, а також в) формування стійкого релятивістського потенціалу для розвитку і 
вдосконалення у реалізації його телеологічних домінант. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ  
ТА ПОЛЬЩІ У КОНТЕКСТІ ТРАНСКОРДОННОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА 

Polish NGOs play an active role in the transformation processes of the Ukrainian society, playing 
a role of a certain catalyst of the Ukrainian-Polish cross-border cooperation. The issues of public 
involvement and state support in the context of cross-border cooperation are still relevant to the 
Ukrainian public sector. 
Polish NGOs help Ukraine gain the European experience of shaping the civil society, thus 
integrating further and further into the Ukrainian society. 
The article defines the peculiarities of cross-border cooperation of Ukraine and Poland through 
the prism of NGOs’ activity. 
Poland, as well as Ukraine, has a relatively short experience of NGO functioning, however, the 
democratic and institutional changes that have already taken place in the Polish society are 
relevant for the study of the given topic. 
It has been determined that in the context of NGOs’ activity cross-border cooperation is an 
important element of the integration process that is carried out by optimal combination of the 
possibilities and resources of the border regions. 
The article studies the particular importance of studying the Ukrainian-Polish cross-border region 
and determines the perspectives for further research. It discloses the essence of the activity of 
Poland-oriented NGOs in Ukraine taking into consideration the territorial peculiarities. 
It has been determined that ethnic Poles in Ukraine participate in the public and political life of 
the country, are active and efficient participants of the Ukrainian-Polish partnership, which in 
conditions of globalization processes goes beyond the scope of mere bilateral cooperation. 
The article defines cooperation of the regions of Ukraine and Poland in the context of interaction 
with international organizations and institutions as relevant vectors of further studies. 
Keywords: cross-border cooperation, NGOs, interregional cooperation, civil society, euroregions. 

Постановка проблеми. 
На даний час актуальним є вивчення транскордонного співробітництва між Україною 

та країнами ЄС, що здійснюється в межах правових норм європейського та національного 
законодавства, Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016-
2020 роки, Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Європейської політики сусідства та 
чотирьох програм Європейського інструменту політики сусідства на 2016-2020 рр. («Україна-
Польща-Білорусь», «Україна-Словаччина-Угорщина-Румунія», «Україна-Румунія», «Басейн 
Чорного моря»), Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону, міждержавних угод  
з Польщею, Румунією, Словаччиною, Угорщиною. Подальший розвиток транскордонного 
співробітництва в умовах євроінтеграційних змін, імплементації Угоди про асоціацію, 
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трансформації соціально-економічного розвитку України потребує удосконалення вивчення 
участі у цих процесах організацій «третього сектору». 

Термін «транскордонне співробітництво» був уведений Мадридською Конвенцією загальних 
принципів транскордонного співробітництва. Основні положення щодо транскордонного 
співробітництва закріплені у європейському законодавстві, а саме у «Європейській рамковій 
конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами»1. 

Основна суть даного терміну полягає у спільних діях, які спрямовані на встановлення і 
поглиблення економічних, громадянських, соціальних, екологічних, культурних та інших відносин. 
У першу чергу встановлення співробітництва відбувається через співпрацю громад, представницьких 
органів, місцеві органи виконавчої влади. 

Важливим аспектом дослідження є той факт, що транскордонне співробітництво в умовах 
розвитку інтеграційних процесів має властивість прискорювати процеси вирівнювання якості життя 
населення прикордонних територій та сприяти створенню умов для вільного переміщення людей, 
товарів, капіталів та послуг через кордон у тому чисті і в контексті розвитку громадянського 
суспільства. Транскордонне співробітництво відіграє також важливу роль в якості специфічного 
«полігону» для адаптації європейського законодавства та механізмів фінансової підтримки. 

Метою статті є вивчення особливості транскордонного співробітництва України та Польщі 
через призму діяльності громадських організацій. 

Виклад основного матеріалу. Українсько-польське транскордонне співробітництво охоплює 
територію трьох прикордонних областей України (Волинська, Львівська та Закарпатська) та двох 
воєводств Республіки Польща (Люблінське та Підкарпатське). 

Як в українській, так і в польській частині спостерігається тенденція до зростання кількості 
громадських організацій. Відхилення у кількості громадських організацій української частини 
до польської становить близько 50%. 

Громадський сектор України порівняно з польським перебуває у періоді становлення. Лише 
на початку 1990-х років в Україні зростала кількість громадських організацій, але діяльність 
переважної більшості з них тяжіла до формалізму. Заважала доволі слабка фінансова та інституційна 
спроможність неурядових громадських організацій. У нашій державі не було створено належного 
законодавства, зокрема стосовно джерел фінансування інституцій громадянського суспільства. 

Від проголошення незалежності в Україні почався процес інституалізації різноманітних форм 
громадянського суспільства. Було зроблено спроби «інвентаризації» та класифікації тих організацій, 
що входять до «третього сектора»: неприбуткових недержавних організацій2. 

Результатом стало видання Довідника, що охоплює НУО або НДО (неурядові чи недержавні 
організації, що одне й те ж) усіх областей України, вийшов у 1997 р. (видання Творчого Центру 
КАУНТЕРПАРТ та Фондів «Counterpart», «Євразія» та Міжнародного Фонду «Відродження»).Даний 
довідник налічує 1631 організацію, подає їхні адреси, а також вказує на напрям та вид діяльності кожної 
організації. Львівське обласне управління статистики та Фонд розвитку громадських організацій 
«Західноукраїнський ресурсний центр» у 1998 р. опублікували подібний довідник, що стосується 
Львівської області. Він містить 1830 назв легалізованих об’єднань Львівщини (з них 990 діють 
в обласному центрі), а також деякі узагальнені рисунки і таблиці. ЗУРЦ видає журнал «Громадські 
ініціативи», в якому систематично публікується як інформація про окремі громадські НДО, так і огляди 
розвитку громадянського суспільства в Україні загалом та її західному регіоні, зокрема. Те ж саме 
можна сказати й про журнали інших фондів розвитку НДО – «Інтеграл» (Одеса), Бюлетень СУРЦ, а 
також загальноукраїнські видання «Голос громадянина», «Перехрестя», «Громада»3. 

Становлення громадянського суспільства як гарантії демократичного розвитку України 
визначено одним із напрямів її внутрішньої політики. Відповідно до Закону України «Про засади 
внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року, державна політика у сфері формування 

 
1 Європейська конвенція про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними 

общинами або органами влади, 1993 (Рада Європи). ІАС Консультант 
<http://consultant.parus.ua/?doc=00P984DEF9> (2021, березень, 22). 
2 Окуньовська, Ю. В. (2017) Вплив неурядових організацій Польщі на формування громадянського 
суспільства в Україні. Політичне життя ˂http://app.nuoua.od.ua/archive/60_2017/15.pdf˃ (2021, березень,22). 
3 Колодій, А.(2010). Проблеми і перспективи розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні.  
Думки з приводу. Авторський сайт Антоніни Колодій ˂http://political-studies.com/wp-content/uploads/ 
2010/01/Civil-Society.pdf ˃ (2021, березень, 22). 
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інститутів та організацій громадянського суспільства регламентувала посилення їхньої взаємодії 
з органами публічної влади, запровадження громадського контролю за діяльністю влади, проведення 
регулярних консультацій із громадськістю1. 

З 1 січня 2013 р. набрав чинності новий Закон «Про громадські об’єднання». Прийнятий 
22 березня 2012 р., він став результатом тривалого законотворчого процесу, активним учасником 
якого увесь період були представники громадянського суспільства. Новий закон вирішив питання, 
пов’язані із лібералізацією процедури реєстрації ГО та усуненням адміністративних бар’єрів в їхній 
діяльності. 

Результатом прийняття закону стало збільшення кількості громадських організацій. За даними 
державної служби статистики України, загальне число зареєстрованих громадських організацій 
становило за 2015р. – 67911 з яких 22185 належать керівним органам, 45726 – відокремленим 
підрозділам2. 

Невід’ємним складовим елементом становлення громадянського суспільства в Україні є вплив 
національних меншин. Значну роль в українському «третьому секторі», зокрема, польської. Вони 
виконують вкрай актуальну для поліетнічного українського суспільства функцію – представлення 
групових інтересів польської громади, оскільки «існування легітимізованих інститутів волевиявлення 
зменшує вірогідність виникнення етнічних конфліктів»3. 

Дані перепису населення у Польщі 2002 р. показують, що українцями на території Польщі 
вважають себе близько 27 тис. громадян. Перепис 2001 р. в Україні називає 144 тис. поляків. Тобто 
0,3 % громадян України складають поляки. Найбільше їх проживає у таких областях: Житомирській 
(49 тис.), Хмельницький (23 тис.), Львівській (19 тис). 

В європейському суспільстві «третій сектор» відіграє ключову роль у процесах управління 
територією, моніторингу діяльності органів влади та реалізації проектів розвитку території тощо. 
Середнє значення кількості громадських організацій на 1000 осіб прикордонних територій як 
України, так і Польщі незначно відрізняються. Східні прикордонні області Польщі та західні 
прикордонні області України активно беруть участь у всіх доступних операційних програмах ЄС і 
громадські організації є основними бенефіціарами фінансових ресурсів зі структурних фондів ЄС. 

Важливою складовою українсько-польської договірно-правової бази є двосторонні 
домовленості між суб’єктами адміністративно-територіального устрою України та Республіки 
Польща, яких загалом налічується понад 4704. 

Становлення правової системи українсько-польської економічної співпраці розпочалося на базі 
Договору між Україною і Польщею про добросусідство, дружні відносини і співробітництво 
від 18 травня 1992 р. У документі, зокрема, зазначалося, що обидві держави сприятимуть 
встановленню й розвитку безпосередніх зв’язків та співпраці між регіонами, адміністративно-
територіальними одиницями та містами України і Республіки Польща. Особлива увага 
приділятиметься прикордонному співробітництву. Наступним кроком у процесі формування 
нормативно-правової основи українсько-польської транскордонної співпраці стало підписання 
24 травня 1993 р. Урядом України й Урядом Республіки Польща Угоди про міжрегіональне 
співробітництво, в якій обидві сторони висловили готовність підтримувати таку співпрацю і всіляко 
сприяти економічному та суспільному прогресу своїх регіонів, особливо прикордонних. 

На основі цих документів розпочалася реальна співпраця в економічній і громадських сферах 
між окремими українськими та польськими містами, районами й повітами. У грудні 1994 р. міська 
рада м. Перемишля схвалила договір про співпрацю зі Львовом, а в червні 1995 р. було підписано цей 
договір. У 1997 р. укладено угоду про співробітництво між Перемишлем і Кам’янцем-Подільськом 
у сферах культури, освіти, спорту, самоврядування й економічної діяльності5. Співпрацюють також 
між собою міста: Люблін, Львів та Краків. За інформацією обласних держадміністрацій, співпраця 
міст реалізується ефективніше в конкретних проектах через створення спільних підприємств, 
взаємного відкриття торгових домів, культурних та інших заходів тощо, що можна пояснити більшим 
досвідом співпраці міст-побратимів. 

 
1 Солошенко, В. (2015). Діяльність європейських неурядових організацій в Україні. Віче, 2, 11-14. 
2 Державна служба статистики України (2016). Діяльність громадських об’єднань в Україні у 2015 році. Київ, 5.  
3 Когутяк, Ю. (1997). Конфлікт етнічний. PUBLICA ˂http://www.socd.univ.kiev.ua/PUBLICA˃ (2021, лютий,27). 
4 Офіційний сайт Посольства України в Республіці Польща (2020). Договірно-правова база між Україною 

та Польщею ˂http://poland.mfa.gov.ua/ua/ukraine-pl/legal-acts ˃ (2020, грудень, 21).  
5 Кресло, А. (2005). Польсько-українські стосунки й образ України у польській пресі (1994-2003). Львів, 91. 



ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online) EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 8 Issue 2 2021 

 35 

Україна має найрозвинутішу мережу співпраці саме з Республікою Польща. Практично всі 
області України та воєводства Польщі уклали угоди про міжрегіональне та транскордонне 
співробітництво. Усі 16 воєводств Польщі мають партнера в Україні на рівні області. Найбільше 
українських партнерів мають Підкарпатське, Люблінське, Лодзьке, Сілезьке та Мазовецьке 
воєводства. З українського боку найбільше польських партнерів мають Львівська, Одеська, Івано-
Франківська, Вінницька та Волинська області. 

Східні прикордонні області Польщі та західні прикордонні області України активно беруть 
участь у всіх доступних операційних програмах ЄС і громадські організації є основними 
бенефіціарами фінансових ресурсів зі структурних фондів ЄС. 

Важливим кроком у напрямку формування нормативно-правової бази українсько-польської 
співпраці стало прийняття 24 червня 2004 р. Закону України «Про транскордонне співробітництво»1. 
Цим Законом було врегульовано правові, організаційні та економічні питання розвитку 
транскордонного співробітництва, його фінансову та державну підтримку, дещо розширено 
повноваження органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади в цій сфері. 
Головними напрямками транскордонного співробітництва визначено модернізацію і розвиток 
транскордонної мережі для збільшення її пропускної спроможності. Передбачено будівництво нових 
пунктів пропуску через державний кордон України. У планах уряду України – розбудова виробничої 
та соціальної інфраструктури, розвиток інфраструктури бізнесу та туризму, 

Для подальшого розвитку стратегічного партнерства між Україною та Республікою Польща 
важливе значення має розширення та вдосконалення існуючої договірно-правової бази. На сьогодні 
ведеться активна робота щодо підготовки двосторонніх документів у сфері торговельно-економічного 
та енергетичного співробітництва, прикордонної співпраці, транспорту, екології, культурно-
гуманітарного співробітництва, молодіжної політики та військово-технічної співпраці тощо. 

Польські організації допомагають використати та перейняти досвід формування 
громадянського суспільства та дедалі глибше інтегруватися в українське суспільство. Етнічні поляки 
в Україні долучаються до громадсько-політичного життя держави, виступають дієвим чинником 
українсько-польського партнерства, яке в умовах глобалізаційних процесів виходить за межі 
двостороннього співробітництва. 

Польські громадські організації, які функціонують в Україні є частиною українського 
громадянського суспільства та складовою українського «третього сектору». Мережа даних 
організацій сприяє популяризації польських та європейських цінностей, показує історичний 
взаємозв’язок появи та розвитку організацій, займається налагодженням стосунків українців 
з Польщею, та встановлює різноманітні етносоціальні контакти. 

З огляду на аналіз установчих документів польських громадських організацій важливе значення 
має захист прав польських меншин та прав громадян Республіки Польща незалежно від країни їх 
проживання. Слід підтримувати сучасні способи внутрішньої комунікації полонії та поляків 
за кордоном. Ключовим є налагодження взаємодії між усіма групами у країнах проживання, тобто 
полонійними організаціями, молоддю та видатними постатями, лідерами громадської думки. 

Для України є важливим та актуальним досвід організацій, які діють у Польщі, зокрема, 
«Гельсінської з прав людини», «Фундації освіти для демократії», «Фундації розвитку громадянського 
суспільства», «Фундації суспільно-політичних ініціатив» та ін., які у своїй міжнародній діяльності 
надають великого значення розвитку демократії та ринкової економіки у контексті транскордонного 
співробітництва. 

Особливості діяльності польських громадських організацій у контексті розбудови українського 
громадянського суспільства проявляється у: налагодження міжнаціональних відносин між 
українцями та поляками, популяризація культури та європейських цінностей, вивчення спільної 
історії та відновлення історичної справедливості. 

З огляду на аналіз установчих документів польських громадських організацій важливе значення 
має захист прав польських меншин та прав громадян Республіки Польща незалежно від країни їх 
проживання. Слід підтримувати сучасні способи внутрішньої комунікації полонії та поляків 
за кордоном. Ключовим є налагодження взаємодії між усіма групами в країнах проживання, тобто 
полонійними організаціями, молоддю та видатними постатями, лідерами громадської думки. 

 
 

1 Закон про транскордонне співробітництво, 2004 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради 

України , 45, 499. 
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В Україні активно працюють такі польські організації: Спілка поляків України, Федерація 
польських організацій в Україні, Об’єднання поляків «Полонія» (яке функціонує у Житомирі, 
Запоріжжі, Кропивницькому, Могилеві-Подільському), Національно-культурне товариство «Згода», 
Польський інститут у Києві, Спілка поляків Донбасу, Союз поляків «Білий орел»1. 

Важливими осередками інтенсифікації та розвитку українсько-польського транскордонного 
співробітництва виступають єврорегіони «Карпатський» та «Буг», які діють в українсько-польському 
прикордонні. Єврорегіон «Карпатський» функціонує на основі Декларації про співпрацю спільнот, які 
мешкають на території Карпатського регіону, а також на основі статуту Міжрегіональної Асоціації 
«Карпатський єврорегіон», що були підписані 14 лютого 1993 р. в м. Дебрецені (Угорщина) міністрами 
закордонних справ України, Польщі та Угорщини. Діяльність єврорегіону «Буг» регулюється Угодою про 
створення Транскордонного Об’єднання «Єврорегіон Буг», підписаною 29 вересня 1995 р. в м.Луцьк між 
Волинською областю та колишніми Холмським, Люблінським, Тарнобжезьким і Замостським 
воєводствами Республіки Польща (до зміни адміністративного поділу цієї країни в 1999 році)2. 

За ініціативи місцевих громадських організацій у січні 2004 року на Волині реалізується 
українсько-польсько-білоруський проект «Євротрикутник приязні: Люблін – Луцьк – Брест», 
підтриманий міжнародною програмою PHARE. Основна мета проекту полягала у опрацюванні 
спільної концепції розвитку туризму єврорегіону «Буг». З липня 2006 р. по січень 2007 року було 
реалізовано проект «Туризм без кордонів – промоція туристичних центрів Єврорегіону Буг». Завдяки 
проекту було зміцнено туристичний сектор міст Любліна, Луцька, Бреста через модернізацію системи 
обслуговування та промоції транскордонного туризму, інноваційність та оптимізацію попередньо 
здійснених заходів щодо розвитку туризму на теренах Єврорегіону Буг. 

Розглянемо найбільш активні польські громадські організації, які займаються транскордонним 
співробітництвом з Україною. За інформацією Посольства України в Республіці Польща, розвиток 
українсько-польського транскордонного співробітництва здійснюється у декількох площинах. 
На рівні центральних органів виконавчої влади двох країн з українського боку це питання 
координується Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України, Міністерством закордонних справ, Міністерством інфраструктури та 
Міністерством економічного розвитку і торгівлі, з польського боку – Міністерством внутрішніх 
справ, Міністерством регіонального розвитку та Міністерством закордонних справ. 

Для вирішення ключових питань українсько-польського міжрегіонального співробітництва 
на міжурядовому рівні створено інституційний механізм – Українсько-польську Міжурядову 
Координаційну Раду з питань міжрегіонального співробітництва (далі МКРМС). МКРМС приймає 
рішення з ключових питань міжрегіонального співробітництва, визначає загальні напрямки і головні 
принципи його розвитку, надає компетентним органам України та Польщі відповідні пропозиції, 
розроблює спільні програми діяльності, спрямовані на розвиток міжрегіональної співпраці та 
в цілому координує міжрегіональне співробітництво на рівні областей України та воєводств 
Республіки Польща3. 

Окрім цих інституцій в Україні діє велика кількість громадських організацій. Розглянемо 
найбільш активні організації. 

Спілка поляків України – заснована у 1992 р. є добровільною незалежною всеукраїнською 
громадською організацією, яка об’єднує громадян України на основі спільних інтересів для реалізації 
мети та завдань. Згідно статуту організації, головною метою спілку поляків України є національне 
відродження осіб польського походження, пробудження і розвиток національної самосвідомості, 
зберігання та розвиток польської культури, основних елементів своєї самобутності, мови, традиції та 
культурної спадщини. Популяризація спільної історії польського та українського народів, зміцнення 
дружби між поляками та українцями, іншими народами з метою сприяння толерантності та розвитку 
культурного плюралізму4. 

 
1 Фролов, Є. (2015). Поляки в Україні, що ховається за показником 0,3. Ресурсний центр ГУРТ 
˂http://gurt.org.ua/blog˃ (2021, березень, 21). 
2 Посольство України в Республіці Польща (2021). Міжрегіональне співробітництво між Україною та 

Польщею ˂https://poland.mfa.gov.ua/ua/ukraine-pl/regions˃ (2021, березень, 18). 
3 Восточно-европейский научный журнал (2017). Перспективи розвитку міжрегіонального та транскордонного 

співробітництва західних областей України ˂https://eesa-journal.com/2017/04/06/perspektivi-rozvitku-
mizhregionalnogo-ta-transkordonnogo-spivrobitnictva-zaxidnix-oblastej-ukra%D1%97ni/˃ (2021, березень, 18). 
4 Спілка поляків України (2017). Статут громадської організації ˂http://z-p-u.org/wp-content/uploads/2014/05/ 
Статут-СПУ-2016.pdf˃ (2021, березень, 18). 
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Союз поляків «Білий орел» має на меті діяльності спрямовану на: всебічний розвиток та 
популяризацію польської культури та народних традицій у місті Львові, єднання та підтримку 
етнічних поляків, взаємодопомогу, виховання підростаючого покоління в дусі національних 
традицій, ідеалів гуманізму, милосердя, соціальний захист своїх членів, допомогу ветеранам. 

Основним завданнями організації є: всебічний розвиток та популяризація польської мови та 
культури; підтримка та розвиток Польських традицій, звичаїв, мови, мистецтва; проведення та 
координація діяльності спрямованої на налагодження ділових зв’язків та контактів між етнічним 
поляками, що проживають у Львові та Польщі; сприяння членам організації в отриманні відповідної 
освіти в польських вищих навчальних закладах; організація соціальної допомоги полякам; сприяння 
і надання матеріальної допомоги, правового захисту ініціативам і починанням громадськості які 
скеровані на примноження і розвиток польських національних традицій; підтримка поляків що 
проживають у Львові1. 

Вагомий внесок у розбудову громадянського суспільства в Україні робить Польсько-українська 
фундація співпраці (ПАУСІ), заснована в квітні 2005 року. Вона докладає зусиль, щоб передати 
успішний досвід Варшави під час переходу до ринкової економіки, допомогти Україні інтегруватися 
до європейських та євроатлантичних структур шляхом запровадження європейського, зокрема, 
польського досвіду. Місією фундації також є інтенсивний транскордонний обмін знаннями та 
досвідом у ключових сферах, що впливають на розвиток людського капіталу й формування 
громадянського суспільства2. 

Польська фундація імені Стефана Баторія є незалежною, некомерційною неурядовою 
організації зі статусом суспільно-корисних організацій, яка працює на користь зближення між 
Європейським Союзом і його східними сусідами, зокрема, України і Білорусії. Організація підтримує 
заходи зі сприяння обміну між країнами Центральної та Східної Європи досвідом, пов’язаним 
з політичними змінами, побудовою громадянського суспільства та вирішенням соціальних проблем. 
Завдяки чому прагне підвищити роль польських неурядових організацій на міжнародній арені в тому 
числі і в Україні3. 

Окремо слід виділити міжнародну громадську організацією, яка об’єднує на засадах 
добровільності громадян України та інших держав, це «Україна–Польща–Німеччина» (UPD). 
Презентація UPD відбулася в липні 2007 року в німецькому місті Нойштреліці. Ця МГО активно 
сприяє зміцненню дружби та розвитку тісного співробітництва народів України, Польщі й Німеччини, 
задоволенню та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-
культурних, спортивних та інших інтересів членів організації4. 

Показово, що за сприяння цієї організації та об’єднання «Україна-Польща» налагоджено 
співпрацю між більш як 120 територіальними громадами Вінницької області й адміністративними 
одиницями 10 воєводств Республіки Польща. У ролі структурного підрозділу виступає підприємство 
«Господарчий дім», метою якого є встановлення прямих зв’язків із фірмами та організаціями 
зарубіжжя щодо розвитку промислового виробництва, будівництва, сільського господарства й 
торгівлі. 

Для України є важливим та актуальним досвід організацій, які діють у Польщі, зокрема, 
Гельсінської з прав людини, Фундації освіти для демократії, Фундації розвитку громадянського 
суспільства, Фундації суспільно-політичних ініціатив та ін., які у своїй міжнародній діяльності 
надають великого значення розвитку демократії та ринкової економіки на пострадянському просторі, 
включаючи й Україну. Головним завданням даних організацій є розробка спеціальних програм для 
стажування українців у польських структурах місцевого самоврядування та в неурядових 
організаціях. Активну роботу проводить Інститут на користь демократії в державах Центрально-
Східної Європи, зокрема, реалізуються його програми: «Центр плюралізму», «Підтримка місцевої 
демократії в Україні», «Підтримка вільних засобів масової інформації в Україні», «Підтримка 
модернізації сільського господарства в Україні» та ін. Значна частина цих програм спонсорується 
західними приватними фондами, а в їх реалізації беруть участь українські поляки. 

 
1 Союзу поляків Білий орел (2019). Статут громадської організації ˂http://orzelbialy.org.ua˃ (2021, березень, 18). 
2 PAUCI (2014). Фундація ПАУСІ відкрила «Бізнес-інкубатор» спільно з Харківським національним 

університетом міського господарства імені О. М. Бекетова ˂https://pauci.org/ua/news/2˃ (2021, березень, 18). 
3 Статут фундації імені Стефана Баторія (2018) ˂http://www.batory.org.pl/o_fundcji˃ (2021, березень, 18). 
4 Міжнародне товариство «Україна- Польща-Німеччина» (2021). Про товариство 
˂http://ukrpolgerm.com/content/about˃ (2021, березень, 18). 
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Важливим етапом транскордонного співробітництва став 2008 рік, коли Польщею за підтримки 
Швеції була представлена ініціатива Східне партнерства. Це політика Європейського Союзу (ЄС), що 
має на меті зміцнення відносин зі східними сусідами ЄС і є продовженням східного напрямку 
існуючої Європейської політики сусідства. Ця ініціатива передбачала участь 6 країн Східної Європи – 
України, Молдови, Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджану. 

20 березня 2009 року Рада ЄС остаточно затвердила проект Східного партнерства, оголосивши 
про те, що його офіційний старт відбудеться 7 травня 2009 року у Празі. З точки зору транскордонного 
співробітництва проект Східного партнерства трансформувався в EaPTC – програми територіального 
співробітництва країн Східного партнерства. Основна мета була досягнута через сприяння сталому 
транскордонному співробітництву країн Східного партнерства з метою створення сприятливих умов 
для пошуку спільних рішень загальних проблем прикордонних територій. 

Висновки. Україна має значні потенційні можливості щодо розвитку транскордонне 
співробітництва, оскільки 19 з 25 її регіонів є прикордонними, а зовнішній кордон – найдовший серед 
європейських країн. Особливістю транскордонне співробітництво України є те, що воно відбувається 
не тільки на кордонах України з країнами Європейського Союзу, а і на кордонах з країнами, що 
не входять до складу ЄС, – Російською Федерацією, Білоруссю та Молдовою. Так, протяжність 
кордонів із Російською Федерацією становить близько 2300 км, з країнами ЄС – 1390 км, Білоруссю 
та Молдовою – понад 2300 км. В Україні транскордонне співробітництво сьогодні розглядається 
у двох площинах – як інструмент розвитку прикордонних територій і як чинник реалізації її 
євроінтеграційних прагнень. 

У розвитку транскордонного співробітництва на сучасному етапі розвитку дипломатичних 
відносин актуальність полягаю в українсько-польських відносинах. Польща, як і Україна, має 
відносно не довгий досвід функціонування громадянського суспільства, проте демократичні та 
інституційні зміни які уже відбулися у польському суспільстві є актуальними для вивчення даної 
теми. Перспектива подальшої співпраці полягає у можливості залучення в рамках реалізації окремих 
проектів фінансових коштів ЄС. На даний час діє Програму транскордонного співробітництва 
«Польща-Білорусь-Україна» ЄІСП на 2014-2020 рр., яка є ефективним інструментом для 
використання коштів ЄС органами місцевої влади та самоврядування, а також неурядовими 
організаціями обох держав для реалізації проектів у сфері транскордонного співробітництва. Методи 
та форми взаємодії влади з «третім сектором» базуються на таких основних принципах, як 
співробітництво, довіра та наявність діалогу. 
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This article examines the most important international documents regulating the right to 
creativity, as well as analyzes those international acts that provide for the protection of the results 
of creative activities to authors (subjects of copyright) from various countries of the world. It is 
important to consider the historical stages of the formation and establishment of legislation in the 
field of intellectual property at the global level. The need for a clear and effective structure of the 
interaction of various human right bodies with the authors is determined because of the gaps in 
legislation, wrong interpretation of the norms of international law, omissions of important 
practices and systems for the application of these norms in the national legislation of Ukraine, the 
imperfection of the process of borrowing international norms, lack of state institutions which have 
to consider disputes arising between the subjects of creativity. 
Taking into account the practice of other countries, whose legislation fully complies with 
international requirements and standards, an important step may be, for example, to establish 
separate units of human rights bodies (prosecutors and police), which will be able to consider 
cases related to the protection of copyright and other property and non-property rights of the 
authors. 
When considering cases, the courts of all instances and jurisdictions must accept and take into 
account the norms of international legislation, Conventions, Agreements and other international 
acts ratified by Ukraine, which the parties of the process referred to. This practice can provide fair 
protection and once again confirms the significant role of international documents in the national 
legislation of Ukraine. 
Regardless of the role assigned to international acts in the system of legislation of Ukraine, taking 
into account the different opinions of legal scholars about the role of an international treaty or 
Convention adopted and ratified by Ukraine in the system of legislation of Ukraine, it can be 
concluded that international acts are an important source in the formation of legislation 
of Ukraine. 
Keywords: right to creativity, international documents, agreements, ratified, the Berne 
Convention, convention. 

Problem statement. Copyright, as P. Geller writes, was born in the eighteenth century, in the age 
of books and live theater. Then the courts had the opportunity to determine geographically the place where 
certain works were published in print or on stage. Now, on the threshold of the twenty-first century, works 
can be created and immediately presented to the public virtually, through global computer networks1. 

The relevance of the topic is beyond doubt, as the opportunity to study international legal documents 
that underlie the national legislative systems of many countries of the world will provide an opportunity 
not only to analyze the current situation in the national legislation of Ukraine in the field of implementation 
and protection of creative activities, but also to help eliminate the numerous gaps in the legal system 
of our country. 

 
1 Геллер, П. (1998). Конфликт законов в киберпространстве: международное авторское право. Бюллетень 

по авторскому праву, 1, XXXI. <https://jurisprudence.club/mejdunarodnoe-pravo-uchebnik/mejdunarodno-pravovoe-
regulirovanie-avtorskih.html> (2021, February, 28). 
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Ensuring favorable conditions in Ukraine for the creation and use of intellectual property objects, 
the results of scientific research by both domestic and foreign entrepreneurs requires further development 
of the legislative and regulatory framework1. 

Taking into account the recently formed system of intellectual property law, the lack of scientific 
papers on this topic simultaneously provides a field for research and at the same time provides a lack 
of analytical judgments of legal experts. 

In many textbooks, legal authors give a list of international conventions that can be considered as the 
very sources of copyright that are necessary to take into account in the construction of a system of legislation 
in the field of copyright approval and protection. Some authors give a more detailed analysis of the existing 
international acts in terms of their adaptation in the national legislation of Ukraine, while the necessary 
recommendations for improving the current legislation of Ukraine are practically absent. 

Research analysis. In Soviet times, the analysis of international acts regulating the implementation 
and protection of creative activity was carried out by such jurists as: M. Kuznetsov in the book «Protection 
of the results of creative activity in Private International Law», as well as M. Boguslavsky, Y. Matveev, 
V. Shatrov. Nowadays, the analysis of international acts is carried out by such authors as: V. Paliyuk, 
E. Leanovich, R. Ennan, D. Kobylyatsky, V. Antonov in their work «Intellectual property and computer 
copyright». 

The purpose of the study of the material is the need to consider international norms 
that can complement national legislation and thus become a necessary key in the formation and improvement 
of the existing volume of normative legal acts of Ukraine regulating legal relations in the field of human 
creative activity. 

Main material. 
The role and influence of international acts on the legislation of Ukraine is quite large and there are 

discussions among legal scholars about the place of international acts from the vertical of the hierarchy 
of Ukrainian legislation. Some authors claim that there is a common approach to this issue, while others speak 
of a special approach: «...in our state there is a common approach regarding the place of international treaties 
in the vertical hierarchy of Ukrainian legislation. In accordance with it, the current international treaties 
of Ukraine, the consent of which is given by the Verkhovna Rada of Ukraine, occupy a second place after 
the Constitution of Ukraine, at the same time having precedence over the industry legislation of our state. 
The latter, respectively, occupy the third place in the specified vertical hierarchy of Ukrainian legislation»2. 

Regarding the special approach, the opinion of legal scholars, in particular, M. Savenko, is as follows: 
«...in the national legal system of Ukraine, international human rights acts recognized by the state should be 
given priority, including with regard to the norms of the Constitution of Ukraine. This conclusion follows 
from the provisions of the first part of Article 3 of the Constitution of Ukraine, according to which a person, 
his life and health, honor and dignity, inviolability and security are recognized as the highest social value 
in Ukraine. 

Granting a person such a high status also determines an adequate set of rights and freedoms at a level 
not lower than world standards»3. 

«...the norms of an international treaty, as a result of a transformation understood in the widest sense 
of the word, become the norms of domestic law and thus the norms of private international law applied 
by a given State. Transformation is carried out by adopting an internal law or other normative act»4. 

The degree of effectiveness of the legal norms regulating the creative activity of a person at the legal 
level depends on the correct interpretation of the norms contained in international acts and agreements, 
on the quality and level of professionalism in the process of adapting and implementing these norms 
to the legislation of Ukraine. 

 
1 Антонов, В. (2006). Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право. Київ: КНТ, 114. 
2 Паліюк, В. (2012). Застосування рішень Європейського Суду з прав людини – недоліки та перспективи. 
Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав 

людини. Збірник наукових cтатей Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 15 вересня 2012 р.) 

<http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/9608/Paliiuk%20354-362.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 
(2021, March, 14). 
3 Cавенко, М. (2006). Співвідношення судової практики Конституційного Суду України із судовою практикою 
Європейського суду з прав людини. Вісник Конституційного Суду України, 1, 34. 
4 Богуславский, М. (1994). Международное частное право. Москва <http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/ 
2015/12/chasnoe_pravo.pdf > (2021, February, 26). 
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In some sources, it is believed that «the first multilateral treaty in the field of copyright protection was 
the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of 1886. The Convention was 
repeatedly revised (in 1896-in Paris, in 1908-in Berlin, in 1928 – in Havana, in 1948 – in Brussels,  
in 1967-in Stockholm, the last revision took place in 1971 in Paris and was amended on October 2, 1979)»1. 

Painstaking work on creating a legal tool for copyright protection was started in Brussels in 1858 
during the Congress of authors of works of literature and creativity. After that, congresses were held 
in Antwerp (1861 and 1877), in Paris (1878), since 1883, work was continued in Bern, where in 1886, 
after three diplomatic conferences, an international agreement was created, which was called 
the «Berne Convention for the protection of literary and literary documents works of art»2. 

Following the analysis of the norms contained in the Berne Convention, which Y. Matveev offers in 
his publication «International Copyright Conventions», you can read his opinion: «To solve the main 
problems faced by the creators of the Berne Convention – conflicts of character and differences in national 
legislation – two basic principles were developed: the principle of assimilation, or national regulation, and 
the principle of the minimum amount of protection. The principle of assimilation meant that a foreigner 
in a country party to the convention was granted rights to the extent determined for its citizens (Article 2). 
The principle of minimum protection required the establishment of boundaries below which the level 
of copyright protection of a foreigner could not fall. Of particular interest is the analysis of the basic rule 
for the recognition of protection under the 1886 Convention. 

Theoretically, we can proceed from two conditions: territorial and national. The first meant 
the recognition of protection for a work first published in the territory of a member State of the Convention, 
regardless of the nationality of the author, and the second – granted protection to a work whose author is 
a citizen of a member state, regardless of the place of initial publication of the work. The territorial principle 
was primarily meant to protect the rights of publishers and booksellers, who were able to protect the works 
published on their territory, regardless of the nationality of the authors. Thus, the works of citizens 
of the United States who were not members of the Berne Convention enjoyed protection in France 
(the country of the Berne Convention), if they were first published there. If a Frenchman published a work 
in the United States, it was not protected. At the same time, the work of the French author was protected 
regardless of the place of its publication»3. 

The main norms contained in the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 
to which Ukraine has acceded in accordance with the Law of Ukraine On Accession to the Berne Convention 
for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act of 24 July 1971, amended on 2 October 1979) 
No. 189/95-BP of 31.05.1995, are the following important provisions: 

– the establishment and definition of the term «Literary and artistic works» (paragraph (1) of article 2 
of the Berne Convention), which formed the basis of the law of Ukraine «On copyright and related rights» 
(in particular, article 8); 

– established the legal regime of translations, adaptations, musical orangeroot and other treatments 
of literary or artistic works, which consists in equating the specified objects to the legal regime that applies 
to original works – paragraph(3) of article 2 of the Berne Convention; 

– fixed the legal regime of notifications on the news of the day, notifications on various events that 
have the nature of a simple press conference, according to which legal protection is not provided-paragraph 
(8) of Article 2 of the Berne Convention4. 

According to the provisions of the Convention, the countries of the Union have the right, within 
the limits of national law, not to grant protection to certain types of works (official texts, speeches, addresses, 
lectures, works of applied art, as well as works that are not expressed in material form). In addition, taking 
into account the interests of society and the needs of undeveloped countries, the act provides for restrictions 
on the exclusive rights of the author. Thus, without the consent of the author, it is allowed to cite a published 
work with a reference to the author and the source of borrowing, to make copies of the work for their own 

 
1 Ануфриева, Л. (2000) Международно-правовое регулирование авторских прав. Многосторонние конвенции 

в области авторского права <https://jurisprudence.club/mejdunarodnoe-pravo-uchebnik/mejdunarodno-pravovoe-
regulirovanie-avtorskih.html> (2021, February, 26). 
2 Коваленко, Т. (2013) З історії розвитку міжнародного законодавства щодо захисту авторського права.  
Теория і практика інтелектуальної власності, 3, 36. 
3 Матвеев, Ю. (1978). Международные конвенции по авторскому праву. Москва: Международные отношения, 8-9. 
4 Бернська Конвенція про охорону літературних і художніх творів, п. 8, ст.2, 1971 (Всесвітня організація 
інтелектуальної власності). Офиційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text> (2021, March, 01). 
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(private) use. Abbreviated terms for the protection of works and the issuance of compulsions, licenses 
for the use of works for scientific, educational and informational purposes can also be used1. 

The Berne Convention has undergone some changes throughout its existence and has been revised 
several times: 

1. The first changes were made on April 15, 1896 in Paris – the Convention defined the concept 
of publications, which was equivalent to «the production of copies», and also adopted a clarification to Article 
3, according to which protection was granted to works that were first published in a member country, even 
if the author was a citizen of a country that was not part of the Berne Union. 

2. The next stage was the changes made at the Berlin Conference in 1908 – the rejection 
of all formalities, even if they are present in the country of the first publication; the inclusion in the list 
of objects of protection of the Berne Convention of choreographic, pantomime, cinematographic, 
photographic works and works of architecture; the recognition of the validity of the translation for the entire 
duration of copyright without any restrictions; the term of copyright protection is 50 years after the death 
of the author. 

3. The Rome Conference of 1928 provided for such innovations: 
– recognition of the protection of the rights of the author when broadcasting their works on the radio; 

increase the level of copyright protection by including oral literary works (lectures, speeches, sermons) 
to the works protected by this Convention; recognition of the personal rights of authors even after the 
alienation of their material rights. 

4. The changes in Brussels in 1948 aimed at the complete unification of the provisions 
of the Convention and national legislation, taking into account the new conditions of technical and scientific 
development by strengthening the primacy of the Convention over the legislation of countries. 

5. The Protocol of the Stockholm Conference of 1967 records such innovations: 
improvement of the criteria for the application of the Convention and the definition of the country 

of origin and publication; establishment of the right to reproduction; special treatment of cinematic works 
and works that are equated with them; expansion of the personal rights of the author; extension of the term 
of copyright protection. 

Attention should also be paid to the Convention on Literary and Artistic Property of 1889, which was 
signed in Montevideo. «Unlike the Berne Convention, the Montevideo Convention recognized the protection 
of photographic and choreographic works. Unpublished works have not received protection, as well as works 
published before the entry into force of the convention. Finally, the Montevideo Convention made no mention 
of formalities. Thus, the person applying for protection does not need to prove the fact of their implementation 
in the country of the first publication, as it was provided for in the Berne Convention as amended in 1886»2. 

At the time of the signing of the Montevideo Convention in 1889, the Berne Convention did not contain 
the right of translation and did not define this right as a subjective power. The Convention of 1889 contained 
the right to present and perform dramatic and musical works. The country of the first publication is 
the determinant for the extent of the necessary protection of such a work, and other countries provide the same 
amount of protection for this work. Responsibility must come under the law of the country in which 
the offense was committed. For these reasons, it can be considered that the Convention signed in 1889 
in Montevideo has found adaptation on other continents and, of course, has become a kind of source of 
national legislation in other countries. 

The following Conventions followed: 
- Convention for the Protection of Literary and Artistic Property, signed in Mexico City in 1902; 
– Convention for the Protection of Patents for Inventions, Industrial Drawings and Designs, 

Trademarks, Trade Marks and Literary and Artistic Property (Rio de Janeiro, 1906), which provided 
for the protection of not only copyright, but also industrial property; 

– Convention for the Protection of Literary and Artistic Property, signed in Buenos Aires in 1910. 
The Convention has an impact on literary and artistic works. This concept includes: 

• choreographic and musical works, drawings, sculptures, engravings; 
• dramatic pieces; 
• photographic works, sketches, plans, astronomical or geographical models of the Earth; 
• geological and topological works, architectural and other scientific works. 

 
1 Шемшученко Ю.С. (1998). Бернська Конвенція про охорону літературних і художніх творів. Юридична енциклопедія 

<https://leksika.com.ua/11620809/legal/bernska_konventsiya_pro_ohoronu_literaturnih_ta_hudozhnih_tvoriv>  
(2021, February, 21). 
2 Матвеев, Ю. (1978). Международные конвенции по авторскому праву. Москва: Международные отношения, 17. 
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The Convention recognizes the presumption of authorship, which means that the person indicated on 
the copy as the author is such, unless proven otherwise. Also, the author has the right to indicate his 
pseudonym instead of his own name. 

What was different from the Berne Convention was that a work was protected only if it contained 
information about copyright protection. Not quite clear wording gave an unclear interpretation of this rule. 
In a general sense, it was necessary to leave a notice for third parties on copyrighted copies: with the phrase 
«All rights reserved»1. 

– The Convention on the Protection of Literary and Artistic Property, revised at the VI Pan-American 
Conference (Havana, 1928), according to which cinematographic works, as well as works of applied art were 
included in the works subject to protection2. 

– The Pan-American Convention on Copyright in Literary, Scientific and Artistic Works (Washington, 
1946), which «recognized two personal non-property rights, the right of authorship and the right to 
inviolability of the work, just as in the Berne Convention of 1886. However, in contrast to the increasing 
regulation of the Berne Convention of 1886, the regulation of the right to inviolability in the Pan-American 
Agreements (from the first to the last) was weakened. In addition, both of the author’s moral rights in the 
Pan-American System had lost their status as inalienable by 1946»3. 

– The World Copyright Convention (Geneva, 1952), according to which the mere fact of the creation 
of a work is not sufficient to grant copyright protection to works. In order for a work to receive the necessary 
protection and for its copyright to be determined in accordance with the Universal Copyright Convention, it 
was necessary to comply with the conditions established by the Convention: «any Contracting State that, in 
accordance with its domestic law, requires, as a condition of copyright protection, compliance with such 
formalities as the deposit of copies, registration, reservation of rights, notarial certificates, payment of fees, 
production or publication in the territory of that State, the author of the work, which is not a national of that 
State, shall consider these conditions fulfilled in respect of all works protected under this Convention and 
first issued outside the territory of that State, if, from the first issue of that work, all copies of it issued with 
the permission of the author or another person holding the copyright bear the mark (C) (*) with the name of 
the person holding the copyright the sign, name and year of issue must be indicated in such a way and in such 
a place that it is clearly visible that the author’s rights are protected (Part 1 of Article III of the Convention). 
And the minimum term of copyright protection established by the Universal Copyright Convention is twenty-
five years (paragraph a), part 2, Article IV of the Convention)»4. 

Meaning by «UCC» the Universal Copyright Convention, by «BC» the Brussels Convention, and by 
«WTO/TRIPS» the World Trade Organization/ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights by Silke von Lewinsky, Associate Professor at the Franklin Pierce Law Center in Concord, New 
Hampshire, USA, states: 

«Currently, the value of the UCC is against the background of a number of countries and scenarios 
where it is still applicable...very modest. It is unlikely that the UCC will get any new value in the future… 
And if the UCC may be more favorable for developing countries that do not yet have a highly developed 
infrastructure or cultural industry – after all, the purpose of the UCC was to allow certain countries with a low 
level of development to join the international copyright community – then it is unlikely that they will go to 
the denunciation of the BC, the WTO/TRIPS Agreement... not least because many of them are interested 
in becoming WTO members, and for reasons other than the need to protect intellectual property»5. 

The decision of the Verkhovna Rada of Ukraine of 23.12.1993 approved Ukraine’s accession 
to the World Convention as the legal successor, since the USSR joined it in 1973. 

– The Convention establishing the World Intellectual Property Organization was signed in Stockholm 
on 14 July 1967 and amended on 2 October 1979. «Analyzing the Convention approving the World 

 
1 Wikipedia (2021). Буэнос – Айресская конвенция 
<https://ru.wikipedia.org/wiki/Буэнос-Айресская_конвенция> (2021, February, 21). 
2 Матвеев, Ю. (1978). Международные конвенции по авторскому праву. Москва: Международные отношения, 21. 
3 Луткова, О. (2018). Трансграничные авторские отношения: материально-.правовое и колизионно – правовое 
регулирование: диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва: Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, 231. 
4 Всемирная конвенция об авторском праве, 1971 (ЮНЕСКО). Официальный сайт Верховной Рады Украины 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/952_006#Text> (2021, February, 22). 
5 Левински, С. Ф. (2006). Роль и будущее Всемирной конвенции об авторском праве. Бюллетень ЮНЕСКО 

по авторскому праву, 4 октябрь–декабрь <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000157846_rus> 
(2021, February, 23). 
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Intellectual Property Organization (signed in Stockholm on July 14, 1967 and amended on October 2, 1979), 
M. Kuznetsov records that «the term» intellectual property «came to the legal literature from French law and 
received a wide international vocation in connection with the development and adoption of the above-
mentioned WIPO Convention in 1967. In 1974, WIPO became a specialized agency of the United Nations»1. 

«The second draft of the Model Copyright Law for Developing Countries was developed in 1973 and 
included changes to the Berne and World Copyright Conventions that took place in 1971. He influenced the 
adoption of copyright laws in Senegal and Algeria in 1973, in Ivory Coast in 1978, and in Cyprus in 1976 
and some other countries»2. 

– Agreement on Cooperation in the field of protection of Copyright and Related Rights of September 
24, 1993, ratified by the Law of Ukraine «On Ratification of the Agreement on Cooperation in the field of 
Protection of Copyright and Related Rights» No. 34/95 – BP of January 27, 1995. 

– The Treaty of the World Intellectual Property Organization on Copyright, adopted by the Diplomatic 
Conference on December 20, 1996, is an agreement concluded within the framework of the Berne 
Convention, focused on the protection of the rights of the author in the field of digital technologies. This 
document mentions two objects protected by copyright: (Article 4) computer programs that have a protection 
regime similar to literary works, regardless of the method and form of expression; and (Article 5) compilation 
of data or other information in any form that, by virtue of the selection or organization of their content, is the 
result of intellectual creativity. This Agreement also establishes: the right to distribute (Article 6), the right 
to rent (Article 7), the right to distribute to the general public (Article 8). Ukraine joined this Agreement in 
accordance with the Law of Ukraine «On Ukraine’s Accession to the Agreement of the World Intellectual 
Property Organization on Copyright» of 20.09.20013. 

–At the 33rd Session, on 20 October 2005, the UNESCO General Conference adopted the Convention 
on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. The objectives of this international 
Instrument are: to protect and promote the diversity of cultural expressions; to create conditions for the 
flourishing and free interaction of different cultures on a mutually beneficial basis; to promote dialogue 
among cultures in order to ensure broader and more balanced cultural exchanges around the world in the 
interests of mutual respect for cultures and the culture of peace; promoting intercultural interaction for the 
development of cross-cultural interaction in a spirit of building bridges between peoples; promoting respect 
for and awareness of the value of cultural diversity at the local, national and international levels; reaffirming 
the importance of the relationship between culture and development for all countries, especially developing 
countries, and supporting actions taken at the national and international levels to ensure that the true value of 
this relationship is recognized; recognition of the special nature of cultural activities and cultural goods and 
services as carriers of identity, values and meaning; affirmation of the sovereign right of States to support, 
adopt and implement policies and measures that they deem appropriate to protect and promote the diversity 
of cultural expressions within their territories; Strengthening international cooperation and solidarity in 
a spirit of partnership, in particular to enhance the capacity of developing countries to protect and promote 
the diversity of cultural expressions (Article 1 of the Convention)4. 

In addition to the list of international documents that regulate the implementation and protection of the 
right to creativity, the convention for the protection of human rights and fundamental freedoms can also be 
included. According to V. Kryzhnaya: «...Article 1 of Protocol No. 1 of the convention for the protection of 
human rights and fundamental freedoms can be applied to the protection of intellectual property rights in the 
European Court of human rights. And taking into account that the courts of Ukraine use as a source of law 
when considering cases the convention for the protection of human rights and fundamental freedoms and the 
practice of the European Court of human rights and the European Commission on human rights, if it is 
necessary to protect the rights of intellectual property in the courts of Ukraine, you can use Article 1 

 
1 Кузнецов, М. (1988). Охрана результатов творческой деятельности в международном частном праве. 
Москва: УДН , 51. 
2 Ibid, 66. 
3 Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною 

конференцією 20 грудня 1996 року та положення Бернської конвенції (1971 р.), на які містяться посилання 

у Договорі (Договір ВОІВ про авторське право), 1996 (Всесвітня організація інтелектуальної власності). 
Офиційний сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_770#Text> (2021, March, 15). 
4 Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, 2005 (Организация 
объединенных наций). Официальный сайт Организации Объединенных Наций 
<https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/cult_diversity.pdf> (2021, March, 15). 
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«protection of property» of Protocol No. 1 of the convention for the protection of human rights and 
fundamental freedoms along with other norms of Ukrainian legislation»1. 

Conclusions: despite the fact that in Ukraine there are «quite strict administrative and criminal 
penalties, which also cover responsibility for counterfeiting and piracy in the field of copyright and related 
rights. It is necessary to achieve effective or law enforcement in the fight against counterfeiting and piracy»2. 

Analyzing the opinion of the legal adviser V. Paliyuk that «...the application by the courts of Ukraine 
of the provisions of the convention for the protection of human rights, fundamental freedoms and decisions 
of the European Court of Justice indicates that the courts of Ukraine can provide fair judicial protection, 
which is aimed at: a) establishing a balance between the presence of human rights and freedoms on the one 
hand, as well as the understanding and compliance of these rights by the state – with another one; b) the 
implementation of justice at a level that would guarantee everyone the right to a fair trial when determining 
their civil rights and obligations or when making any criminal charges against them; c) the strong legal 
potential of the provisions of the convention for the protection of human rights, fundamental freedoms and 
decisions of the European Court of Justice», Valentina Kryzhnaya notes: «if we extend this trend towards 
intellectual property, it will contribute to the effective protection of rights in this area»3. 

Based on the listed norms enshrined in international documents, an important lever for restucturizing and 
eliminating gaps in the legislation of Ukraine will be the creation of a separate body, separate courts for the 
protection of violated rights in the field of intellectual property, which will gradually become part of the 
mechanism of state protection of «creative figures», as well as a «mechanism» for the implementation of 
international norms regulating creative activity in full, since «certain provisions of the Civil, Administrative and 
Criminal Codes of Ukraine require amendments and additions, antimonopoly, tax and customs legislation, 
which concerns the protection of this form of ownership. These changes and additions should take into account 
the need to harmonize current laws with the requirements of international agreements and agreements to which 
Ukraine is a participant, as well as with the requirements of the WTO (TRIPS Agreement)…»4. 

The listed international documents can become in many respects the basis for a reference point in 
building and improving the national legislation of Ukraine, while it is important to take into account the 
experience of developed countries in the protection of intellectual property, since these countries give a 
significant role to the internal affairs bodies, in which there are special police and prosecutor’s offices, whose 
powers include only issues related to legal relations in the field of intellectual property, investigative and 
copyright protection. In some States, special courts, such as the intellectual property courts, protect infringed 
intellectual property rights. 

This experience is important for developing countries, as the presence of disputes, which are 
increasingly taking place in Ukraine, will become a source of additional payments, and special bodies may 
well become a protective tool against evasion of the necessary taxes to the state by the owners of intellectual 
property, persons who exercise their subjective right to creativity, create an intellectual property product. 
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СТАНОВЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ  
БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

The purpose of the article is to identify the causes and factors that influence the changes 
in the content and orientation of Ukraine’s foreign policy during the period of independence and 
the background to understanding the role and prospects of participation in these processes in the 
USA, EU member states and Russia. The novelty and value of the material presented is to establish 
a tight link between the effectiveness of introducing systemic socio-political and economic 
reforms in the country, the qualitative and timely implementation of the international 
commitments undertaken and the progress made on the path to European and Euro-Atlantic 
integration. 
Considerable attention is paid to the differences in ideological orientations, foreign policy 
priorities of representatives of different country regions, the dispersion of the national political 
and business elites, and the lack of formation of civil society. The problem of the interconnection 
of the foreign and security policy of Ukraine has also found its place. 
In writing the article, the historical and comparative methods, content analysis of the legislative 
and regulatory framework of Ukraine, as well as methods of abstraction and generalization were 
widely used. 
The results of the study revealed: the significant electoral heterogeneity of the presidential and 
parliamentary elections which directly influenced the foreign policy orientations of the country; 
unstructured party system, lack of ideological basis; unsystematic and delayed implementation of 
urgent reforms in all spheres of public life which has affected the content and dynamics of 
European and Euroatlantic integration processes; the powerful influence of the oligarchs on the 
formation of Ukraine’s foreign policy through parliamentary factions and mass media. 
As a conclusion: Russia’s aggressive imperial policy contributed to the consolidation of Ukrainian 
society, the formation of a national identity and consciousness and made Ukraine’s strategic 
course of integration into the EU and NATO irreversible. 
Keywords: foreign policy, security policy, USA, EU, NATO, CIS, Russia, European integration. 

Постановка проблеми. Шлях України до незалежності супроводжувався завищеними 
очікуваннями громадян стосовно майбутніх темпів соціально-економічного розвитку, ролі та місця 
держави в архітектурі міжнародної системи. У голосуванні Всеукраїнського референдуму стосовно 
питання незалежності України 1 грудня 1991 р. брали участь 31 млн. 891,7 тис. громадян, тобто 84,2% 
від загальної кількості включених до списків. Із них на питання бюлетеня відповіли «Так, 
підтверджую» 28 млн. 804,1 тис. громадян, або 90,3%. Позитивну відповідь дало населення всіх 
областей України, незалежно від національної приналежності1. 

Проте не були враховані значні економічні зв’язки, насамперед з Росією, висока 
енергозалежність від неї, застарілість промислових потужностей та інфраструктури, невизначеність 

 
1 Історія України (2021). Результати та історичне значення Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. 

Вибори Президента України <https://histua.com/istoriya-ukraini/ukraina-v-umovax-nezalejnosti/vseukrainskij-
referendum-vibori-prezidenta>. (2021, січень, 28). 
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зовнішньополітичного вектору розвитку, значна традиційна залежність політичної та бізнес еліти, 
представників силових структур від Москви. 

Така невизначеність стосовно стратегічних зовнішніх орієнтирів була цілком очевидна, 
оскільки Україна тривалий час була позбавлена власної державності і знаходиться на межі двох 
великих геополітичних проектів – європейського та євразійського. Відчутно позначалася і різниця 
у світоглядних орієнтирах, зовнішньополітичних пріоритетах представників різних регіонів країни. 
Мешканці центральних, східних та південних регіонів, які тривалий час перебували у складі 
Російської імперії та СРСР, були орієнтовані на продовження співробітництва з колишніми 
республіками Радянського Союзу, в той час як громадяни західних регіонів, що протягом століть були 
інкорпоровані у Річ Посполиту, Австрійську (Австро-Угорську) імперію та Польщу, тяжіли до країн 
Центральної Європи. 

До цього слід додати неоднозначну оцінку перспективам набуття Україною незалежності з боку 
лідерів провідних держав світу (США, Великобританії, Франції, ФРН тощо), скептичне ставлення 
до процесів державотворення значної частки впливової російської еліти, розпорошеність у оцінці 
національних інтересів та пріоритетів українських політиків та бізнесменів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зміст та перспективи розвитку зовнішньої політики 
України досліджували та здійснювали її реалізацію К. Грищенко, А. Зленко, П. Клімкін, Л. Кучма, 
В. Огризко, П. Порошенко, Б. Тарасюк, Г. Удовенко, О. Чалий, В. Ющенко, А. Аслунд, Т. Кузьо. 
Зовнішню політику України в контексті глобальної та регіональної безпеки розглядали 
С. Корсунський, М. Кулінич, Г. Руденко. Вплив олігархів на зовнішню політику України аналізували 
Н. Абрамс, К. Болтон, Дж. Дювал, М. Фіш, Дж. Індік та інші. Слід також відмітити діяльність та 
публікації Ради зовнішньої політики «Українська призма», як потужного мережевого аналітичного 
центру в сфері зовнішньої політики і міжнародної безпеки, а також Українського центру економічних 
і політичних досліджень імені О. Разумкова. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значний 
фактологічний матеріал, причини та рушійні сили змін у змісті та спрямованості зовнішньої політики 
України, залишаються не до кінця розкритими та структурованими. 

Мета статті. Основна мета статті полягає у з’ясуванні причин змін зовнішньополітичних 
пріоритетів України, роль у цих процесах США, країн ЄС та Росії. 

Виклад основного матеріалу. Питання щодо набуття Україною незалежності, її майбутньої 
ролі і місця в Європі та світі актуалізувалося лише наприкінці 1980-х рр., у зв’язку з соціально-
економічною кризою, занепадом комуністичної партійної системи, розгортанням національно-
демократичних процесів, формуванням Народного Руху України, національно-культурним 
відродженням1. Проте, не усі лідери західних країн позитивно ставилися до цієї ідеї. Зокрема, 
1 серпня 1991 р. Президент США Дж. Буш-старший приїхав в Україну з офіційним візитом. Під час 
виступу у Верховній Раді УРСР він попередив, що виступає проти відділення України від Радянського 
Союзу і назвав прагнення українців до незалежності «самовбивчим націоналізмом». Ця промова 
увійшла в історію під назвою «котлета по-київськи». Неоднозначною була позиція незалежності 
української держави прем’єр-міністра Великобританії М. Тетчер. Однак 24 серпня 1991 р. на засіданні 
Верховної Ради УРСР було проголошено незалежність України. У Постанові зазначалося, що з цього 
моменту чинними на території України є тільки її Конституція, закони, постанови Уряду та інші акти 
законодавства республіки, а також було призначено на 1 грудня 1991 р. проведення Всеукраїнського 
референдуму та вибори Президента країни2. 

Після набуття незалежності Україна швидко встановила двосторонні відносини з багатьма 
країнами у світі, хоча в Європі цей процес відбувався доволі повільно. Першими країнами, що 
визнали Україну як незалежну державу стали Польща та Канада (2 грудня 1991 р). Наступного дня 
до них приєдналася Угорщина, 4 грудня – Литва, Латвія, 5 грудня – Росія, Болгарія, Словенія. Слід 
зазначити, що практично до середини грудня визнання відбувалося переважно з боку колишніх країн 
соціалістичного табору або пострадянських республік3. Однак майже за один місяць (грудень 1991 р.) 
незалежність України визнали 74 держави. 

 
1 Даниленко, В. М. (2018). Україна в 1985-1991 рр.: остання глава радянської історії. Київ: Інститут історії 
України НАН України, 278. 
2 Постанова Верховної Ради Української РСР про проголошення незалежності України, 1991 (Верховна Рада 
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12>. (2021, лютий, 16). 
3 Український інститут національної пам’яті (2021). Визнання України як незалежної держави. 
<http://www.memory.gov.ua/publication/viznannya-ukraini-yak-nezalezhnoi-derzhavi>. (2021, січень, 26). 
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Зовнішня політика України почала формувалася під відчутним впливом двох зовнішніх 
чинників. Вплив ЄС (меншою мірою НАТО) здійснювався через так звану «softpower» (залучення 
до співробітництва, позитивні приклади, фінансова допомога, нарощування потенціалу тощо). Росія 
використовувала переважно «hardpower» (негативний тиск і примус, переважно через нерівноправні 
енергетичні та торговельні взаємозалежності)1. Відтак, у зовнішньополітичних орієнтирах України 
з самого початку проглядалися два головних напрями: прозахідна політика, з перспективою членства 
в європейських та євроатлантичних альянсах з відповідними економічними угодами та так звана 
багатовекторна політика, що мала на меті утримати баланс між Заходом і Сходом. 

Перший президент України Л. Кравчук (1991-1994 рр.) був стратегічно орієнтований на Захід і 
бачив майбутнє України як члена ЄС і НАТО. Європейський вибір України постав головним 
пріоритетом з моменту прийняття ВРУ Постанови «Про основні напрями зовнішньої політики 
України» від 2 липня 1993 р.2 У підрозділі 3.2. зазначено, що зовнішньополітичні зусилля України 
мають бути постійно спрямовані на розвиток європейського регіонального співробітництва у всіх 
сферах з метою зміцнення своєї державної незалежності та ефективного забезпечення національних 
інтересів. Україна нарощуватиме рівень своєї участі в Раді Північноатлантичного співробітництва та 
Північноатлантичній асамблеї. Україна сприятиме розвиткові тенденцій поступового 
трансформування цих інститутів в елементи нової системи загальноєвропейської безпеки у поєднанні 
з Хельсінкським процесом. Україна докладатиме зусиль, щоб найближчим часом стати повноправним 
членом Ради Європи та стороною найважливіших багатосторонніх конвенцій, розроблених під егідою 
цієї авторитетної і впливової міжнародної регіональної інституції. 

Разом з цим, у підрозділі 3.1.а стверджувалося, що у зв’язку з особливостями історичного 
розвитку і специфікою геополітичного і геоекономічного положення України домінантою 
двосторонніх відносин з прикордонними державами є українсько-російські відносини. Для України 
вони є стосунками особливого партнерства, оскільки від їх характеру значною мірою залежатиме доля 
прогресивного демократичного розвитку як України, так і Російської Федерації, стабільність в Європі 
і в усьому світі. Не випадково 8 грудня 1991 р. вищими посадовими особами РФ, України та 
Республіки Білорусь була підписана Угода про створення Співдружності Незалежних Держав, яка для 
України набула чинності Постановою Верховної Ради України 10 грудня 1991 р. 

У кінцевому підсумку пріоритетний вибір європейської інтеграції, насамперед, обумовлювався 
контекстуальними факторами. На початку 1990-х рр. було не зовсім зрозуміло, чи прийме Росія 
остаточно незалежність України. Цей період також характеризувався напруженими дискусіями 
стосовно територій, особливо ролі та місця Севастополя як бази Чорноморського флоту РФ. 

Вже у 1992 р. Київ приєднався до Північноатлантичної ради співробітництва (з травня 1997 р. – 
Рада євроатлантичного партнерства). Наступним знаковим етапом стало підписання 
на Мадридському саміті НАТО у липні 1997 р. Хартії про особливе партнерство між Україною та 
НАТО3. В ній містилися політичні зобов’язання сторін на найвищому рівні, поглиблено діалог між 
Україною та членами Альянсу з широкого кола питань безпеки, що сприяло заснуванню органу 
консультацій – Комісії Україна-НАТО. 

Однак одним із ключових аспектів становлення зовнішньої політики України в умовах 
незалежності та реалізації стратегії суб’єктності в міжнародних відносинах був курс на без’ядерний 
статус. Саме він мав забезпечувати зміцнення міжнародного становища України. На території 
України на момент набуття незалежності знаходилось 222 одиниці розгорнутих засобів стратегічних 
наступальних озброєнь, у тому числі 130 міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) РС-18 (SS-
19), 46 міжконтинентальних балістичних ракет РС-22 (SS-24), 46 важких бомбардувальників, 
оснащених крилатими ракетами повітряного базування далекого радіусу дії. На думку тодішнього 
міністра закордонних справ А. Зленка, від ядерного роззброєння залежала не лише національна 
безпека України, але й можливість нашої держави посісти місце між цивілізованими державами світу 
та участь в інтеграційних об’єднаннях. Ситуацію ускладнювало і те, що, незважаючи на вигідність 
геополітичного становища, Україна після розпаду СРСР залишалась terra incognita для міжнародної 

 
1 Tolstrup, J. (2015). Black Knights and Elections in Authoritarian Regimes: Why and How Russia Supports 
Authoritarian Incumbents in post-Soviet States. European Journal of Political Research, 56, 4, 123-135. 
2 Постанова Верховної Ради України про основні напрями зовнішньої політики України, 1993 (Верховна Рада 
України). Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3360-12> (2021, січень, 22). 
3 Постанова Верховної Ради України про основні напрями зовнішньої політики України, 1993 (Верховна Рада 
України). Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3360-12> (2021, січень, 22). 
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спільноти, у Києва ще не було надійних партнерів і дипломатична боротьба за утвердження своєї 
незалежності лише починалася. Молодій незалежній державі була життєво необхідна економічна та 
політична підтримка реформ1. 

В результаті складного переговорного процесу Україна постала перед вибором між 
збереженням ядерного потенціалу і фактичною ізоляцією від Заходу, що в контексті загострення 
відносин з РФ могло призвести до втрати економічної незалежності2. Жорстка позиція Москви і 
нетерпіння західних країн призвели до того, що 5 грудня 1994 р. під час Будапештського саміту ОБСЄ 
відбувся обмін ратифікаційними грамотами про Договір СНО-1. Це означало, що документ вступив 
в силу і розпочалась його практична імплементація сторонами. У цьому документі чотири ядерні 
держави виступали гарантами національної безпеки, територіальної цілісності та суверенітету 
України, зобов’язувались утриматись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити 
своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином 
отримати будь-які переваги. Більше того, США, РФ, Велика Британія зобов’язувались домагатися 
негайних дій з боку Ради Безпеки, якщо Україна стане жертвою акту агресії. 

Сьогодні іноді знов виникають дискусії стосовно можливості збереження Україною у той час 
ядерного статусу. Ми вважаємо, що з урахуванням централізованої системи управління ядерними 
силами СРСР, а також складністю проведення профілактичних й регламентних робіт ракетно-
ядерного обладнання, жорсткого тиску з боку численних міжнародних організацій, провідних 
неурядових організацій та розвинутих країн світу це, з перспектив сьогодення, видається принципово 
неможливим. 

Два терміна президента Л. Кучми характеризувалися проросійською риторикою і розвитком 
багатовекторності. Цей термін увійшов у політичний, науковий та медійний дискурси під час його 
першої каденції (1994-1999 рр.) Але у другому терміні каденції Л. Кучми зовнішня політика стала 
більш прозахідною3. 

На цю тему написано чимало наукових праць. Так, Є. Гнедина говорить про велику стратегічну 
«торгівлю» між Україною, ЄС та Росією. Такий зовнішній тиск змусив Україну бути приреченою 
на маневрування між великими світовими гравцями4. Інші фахівці, такі як А. Дімітрова та Р. Драгнева, 
говорять про конкуренцію між ЄС та Росією, де одним із головних призів на сьогодні є Україна5. Існує 
значний масив літератури, де аналізу піддаються інтереси великого бізнесу. Зокрема, у 1990-х рр. 
внаслідок непрозорої приватизації, головні індустріальні потужності зосередилися в руках декількох 
впливових бізнес-груп. За цих умов важка промисловість покладалася на державні субсидії, оскільки 
ринкові ціни на енергоносії робили її неконкурентоспроможною6. Відтак, встановилася висока 
енергозалежність від Росії. Тим самим підтримувалася багатовекторність зовнішньої політики. 

Проте, з часом курс України на європейську і євроатлантичну інтеграцію міцнішав. Про це 
свідчать факти. Україна стала першою серед країн СНД, яка у червні 1994 р. підписала Угоду про 
Партнерство і співробітництво. Однак слід більш уважно придивитися на реакцію протилежної 
сторони: знадобилося більше чотирьох років, щоб парламенти країн-членів ЄС її ратифікували. І це 
при тому, що Л. Кучма спирався на електоральну підтримку східних та південних регіонів України, 
які традиційно були скептично налаштовані щодо членства країни в ЄС та НАТО7. 

 
1 Зленко, А. М. (2004). Дипломатия и политика. Украина в процессе динамичных геополитических перемен. 
Харьков: Фолио, 323-325. 
2 Прийдун, С. (2016). Будапештський меморандум в контексті ядерного роззброєння України. Україна-Європа-

Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини, 17, 106-114 
<http://shron1.chtyvo.org.ua/Stepan_Pryidun/Budapeshtskyi_memorandum_v_konteksti_iadernoho_rozzbroiennia_ 
Ukrainy.pdf> (2021, січень, 28). 
3 Ukraine – NATO Relations (2015). The Background <http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/ 
pdf_2015_06/20150624_1506-nato-ukraine-bg.pdf> (2021, February, 26). 
4 Gnedina, E. (2015). Multi-Vector Foreign Policies in Europe: Balancing, Bandwagoning or Bargaining?  
Europe- Asia Studies, 67, 7, 1007-1029. 
5 Dimitrova, A., Dragneva, R. (2009). Constraining External Governance: Interdependence with Russia and the CIS 
as Limits to the EU’s Rule Transfer in the Ukraine. Journal of European Public Policy, 16, 6, 853-872. 
6 D’Anieri, P. (2012). Ukrainian Foreign Policy from Independence to Inertia. Communist and Post-Communist 

Studies, 45, 3-4, 449. 
7 Фонд Демократичні ініціативи (2017). До 26-річниці Незалежності України: тенденції змін громадської 

думки <http://dif.org.ua/article/do-26-richnitsi-nezalezhnostiukraini-tendentsii-zmin-gromadskoi-dumki> 
(2021, січень, 20). 
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Ми підтримуємо висновок К. Широких, що знаходження рівноваги у відносинах з Росією 
розглядалося як критична умова для повної європейської інтеграції. Протягом 1990-х рр. Україна 
запобігала відкритої конфронтації з Росією. Однак, в науковій літературі, іноді вважається, що 
багатовекторність може вважатися константою української зовнішньої політики, в той час як це, 
переважно, інструменти президентів Л.Кучми та В. Януковича1. 

Здавалося б, маневрування на багатовекторності закінчилося вдало. Це стосується підписання 
31 травня 1997 р. Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською 
Федерацією, який було ратифіковано Законом України від 14 січня 1998 р.2 Одним 
із найважливіших положень договору є юридичне визнання сторонами територіальної цілісності 
одна одної й непорушності існуючих між двома суверенними країнами кордонів. Верховна Рада 
України ратифікувала договір 14 січня 1998 р., нижня палата парламенту Російської Федерації  – 
Державна дума 25 грудня 1998 р., а верхня палата російського парламенту – Рада Федерації 
17 лютого 1999 р. Росія зволікала з ратифікацією цього засадничого документа двосторонніх 
відноси, доки український парламент не погодився ратифікувати угоди щодо перебування 
в Автономній Республіці Крим військової бази Чорноморського флоту РФ, що відкрило шлях для 
набуття чинності Великого договору. 

Серед наболілих проблем залишалися питання: демаркації державного кордону України, тобто 
його розмежування з російською територією; розподілу радянської спадщини, зокрема закордонної 
власності, на частку якої має законне право й український народ; захисту прав власних громадян 
на території іншої держави; миротворчої діяльності, зокрема в Грузії та Придністров’ї; конкуренції 
у сфері науково-технічних розробок у галузі ВПК (боротьба за ринки третіх країн, технології, 
промисловий шпіонаж із боку Росії тощо). До цього переліку додамо й низку проблем у галузі 
культури та освіти: переслідування носіїв українства в Росії, закриття україномовних видань, 
бібліотек, нищення всього українського на противагу розвитку російськомовних і всього російського 
в Україні тощо3. 

Водночас, у 1998 р. приймається «Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу»4. 
Її зміст потім було більш деталізовано у квітні 2000 р. Вона передбачала адаптацію законодавства 
України до європейських стандартів, захист прав людини, економічну інтеграцію та розвиток 
торгівлі, інтеграцію України в європейську безпеку, політичну консолідацію та зміцнення демократії, 
адаптацію соціальної політики до стандартів ЄС, культурну, освітню, наукову та технологічну 
інтеграцію, регіональну, секторальну інтеграцію та співробітництво у захисті довкілля. Відтак, аналіз 
законодавчих документів та практичних заходів дозволяє стверджувати, що незважаючи 
на багатовекторну політику, пріоритетом залишалася європейська інтеграція. 

Разом з цим, перспективи членства України в ЄС та НАТО були складними. Значною мірою це 
було пов’язано з повільним просуванням внутрішніх реформ. Це стосувалося не тільки зобов’язань 
правлячого класу щодо втілення основоположних цінностей – демократії, верховенства права, поваги 
до прав і свобод людини. Непослідовність проведення економічних реформ також породжували 
сумніви у спроможності побудувати ефективно функціонуючу ринкову економіку. Це стосувалося 
лібералізації цін та торгівлі, бар’єрів входу до ринку, прав власності, відповідних законів та 
прозорості контрактних зобов’язань, діяльності судів. 

Україна постійно недооцінювала необхідність виконання умов Угоди щодо партнерства та 
співробітництва (Partnership and Cooperation Agreement – РСА), а також багаторазово порушувала 
взяті на себе міжнародні обов’язки5. Як справедливо зауважив Д. Шерр, українські політичні лідери 
іноді діють так, немовби можуть досягти інтеграції деклараціями або простим приєднанням 

 
1 Shyrokykh, K. (2018). The Evolution of the Foreign Policy of Ukraine: External Actors and Domestic Factors. 
Europe-Asia Studies, 70 (5), 832-850 <https://www.researchgate.net/publication/325937606_The_Evolution_ 
of_the_Foreign_Policy_of_Ukraine_External_Actors_and_Domestic_Factors>. (2021, February, 13). 
2 Закон України про ратифікацію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною 

і Російською Федерацією, 1998 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/13/98-%D0%B2%D1%80> (2021, січень, 29).  
3 Чекаленко, Л. (2014). Засади взаємовідносин України і Росії: Крим. Віче, 6, 15. 
4 Указ про Стратегію інтеграції України до Європейського Союзу, 1998 (Президент України). Офіційний 

сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615/98> (2021, лютий, 15). 
5 Pavliuk, O. (1999). The European Union and Ukraine: The Need for a New Vision. Policy Paper Based on the Study 

on the Current State and Prospects of Relations between the European Union and Ukraine. Kyiv: East West Institute, 12. 
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та участю у міжнародних організаціях та політичних клубах замість проведення конкретних 
структурних змін1. 

Навесні 2003 р. прірва між бажанням інтеграції та імплементацією зобов’язань стала особливо 
очевидною. Вигоди від євроінтеграції ще не були втрачені для політичної еліти, але вона була 
не спроможна або не бажала запроваджувати відповідні реформи. Цей модус інтеграції, який крім 
зовнішніх декларацій не переводиться у внутрішні реформи К. Вольжук, на нашу думку, дуже вдало 
назвала «декларативною європеїзацією»2. 

Отже, постає питання чому спостерігається така невідповідність вестернізації зовнішньої 
політики з провалами і грубими прорахунками у здійсненні внутрішніх реформ. На нашу думку 
до недавнього часу ключовою рушійною силою реформ залишається українська еліта (політична та 
бізнес, які фактично утворюють синкретичне ціле). Суспільство тривалий час знаходиться в стані 
поділу, переважна більшість громадян перебувають у злиденному стані і нейтрально (або байдуже) 
відноситься до орієнтації зовнішньої політики і не здійснює відповідний тиск на політичні сили та 
органи влади. 

Ще у 2002 р. за даними масштабних соціологічних досліджень українське суспільство 
переважно амбівалентно відносилося до зовнішньополітичної орієнтації, у тому числі європейської 
інтеграції. На перший погляд, населення здається глибоко розділеним стосовно цього питання. 
Більшість опитувань громадської думки на початку ХХІ ст. свідчило про те, що третина населення 
схвалює проєвропейську орієнтацію, тоді як приблизно така ж частка підтримує реінтеграцію 
з Росією або СНД. До ЄС, природно, тяжіють західні регіони, в той час як на співпрацю з Росією 
налаштовані східні та південні регіони. В той же час, якщо йдеться виключно про європейську 
інтеграцію, то 57% підтримують членство в ЄС (16,2% проти та 26,2% не визначилися). У західній 
Україні три чверті населення виступає за членство і проти налаштовані тільки 9,6%. У південних 
областях менше половини респондентів схвалюють інтеграцію (47% – за та 23,5% – проти)3. 

На відміну від пересічних громадян, еліта значно більше об’єднана навколо інтеграції до ЄС. 
Але вона також розділена у мотиваціях та пошуках більш тісних зв’язків з Європою. Для «партії 
влади» це декларативний ресурс утилізації внутрішньої та зовнішньої політики. Але реформи, як 
передумова інтеграції, наштовхуються на групові та особисті інтереси, що не спонукає до проведення 
реформ. Інституційна конфігурація дозволяє екс-номенклатурі контролювати усі важливі органи 
влади. Це дуже контрастувало з глибокими трансформаціями інших країн Центральної та Східної 
Європи, які встали на шлях інтернаціоналізації європейських цінностей та політичних парадигм 
на внутрішньому рівні. У 1998 р. центральноєвропейські країни почали стрімкий рух до членства 
в ЄС ‘Luxembourg Six’ (Польща, Угорщина, Чеська Республіка, Естонія, Кіпр, Словенія). 

Необхідно також наголосити, що значний вплив на зовнішню політику країни крім швидких і 
радикальних соціально-економічних реформ мають і деякі інші внутрішні чинники. Зокрема, це 
регіональна гетерогенність. До цього слід додати, що вона довгий час спричиняє гостру політичну 
конкуренцію всередині країни, що у кінцевому підсумку позначається на зовнішній політиці. Навесні 
2006 р., за часів прозахідного президента В. Ющенка після чергових виборів до Верховної Ради 
України проросійська Партія Регіонів набрала 32,14%, Блок Ю. Тимошенко – 22,29%, Наша Україна – 
13,99% і прем’єр-міністром знову було призначено на 1,5 роки В. Януковича, що сильно зміцнило 
його позиції на майбутніх президентських виборах 2010 р. на тлі провалів тоді діючої влади. 

Варто зауважити, що пострадянські країни характеризувалися деякими спільними рисами: 
значною кількістю еліти та домінуванням виконавчої (президентської) вертикалі влади над усіма 
іншими. Комуністична еліта зберегла свою владу, хоча відреклася від комуністичної ідеології та 
членства в лавах КПРС. В той же час КПУ була найбільшою партією країни (за виключенням 
заборони у 1992-1993 рр.) і до 1998 р. і приваблювала широкі кола виборців. Демократична опозиція 
була занадто слабкою для того, щоб перехопити владу. Проте опозиція і влада іноді виступали 
спільно. Це стосувалося моментів, коли посилювалися загрози територіальній цілісності України, такі 
як сепаратистський рух у Криму та невизнання кордонів України, а також зміцнення почуття 
національної ідентичності через символи, мову та історичні спогади. Загроза червоного повернення 

 
1 Sherr, J. (1998). Ukraine’s New Time of Troubles. Camberley: Conflict Studies Research Centre, 12. 
2 Wolczuk, K. (2003). Ukraine’s Policy towards the European Union: A Case of ‘Declarative Europeanization’. 
Florence: Robert Schuman Centre for Advanced Studies, the European University Institute, 2-3. 
3 Пашков, М. (2002). Зовнішня політика України: позиції та оцінки громадян. Національна безпека і оборона, 
2, 34-44. 
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до влади антидержавних, твердих комуністів, які поставили під сумнів саму легітимність української 
держави, підштовхнула демократичну опозиції в обійми екс-номенклатури 1. 

У лютому 2010 р. на гаслах повернення до стабільності і порядку до влади прийшов 
В. Янукович. У вересні цього ж року, Конституційний суд України анулював конституційну реформу 
грудня 2004 р. і повернув президентську Конституцію 1996 р. Новий закон про Кабінет Міністрів 
України ще більше зміцнив президентську владу, який почав контролювати усіх силовиків 
та їх призначення. 

Експерти вважають, що за час неповної каденції В. Януковича відбулася потужна русифікація 
зовнішньої та безпекової політики України. Значно посилилися репресії функції, спостереження 
за політиками, журналістами, громадськими діячами. До керівництва спецслужби прийшли лояльні 
до президента люди – В. Хорошковський, а з 2012 р. до 2004 р. – громадянин Росії І. Калінін. У грудні 
2011 р. в Закон України «Про Збройні Сили України» були внесені поправки, які дозволяли 
застосовувати війська у боротьбі з терористами та відновленні конституційного ладу. У цьому ж 
місяці повноваження СБУ були розширені для розслідування «масових заворушень», сформовано 
новий департамент інформаційної безпеки. Таким чином можна констатувати, що у 2010-2013 рр. усі 
силові структури держави, включаючи Збройні Сили України, спеціальні служби все більше 
зосереджувалися на забезпеченні внутрішньої безпеки держави. 

27 квітня 2010 р. Верховна Рада України 236 голосами «за» подовжила перебування російського 
флоту у Севастополі (так звані харківські угоди), хоча, як свідчать соціологічні дослідження 2008 р., 
47% українських громадян підтримували виведення чорноморського флоту у 2017 р. і тільки 24% 
виступали за подовження їхнього перебування2. 1 липня 2010 р. за підтримки 259 голосів було 
прийнято Закон України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики»3, де оголошувався 
позаблоковий статус України. При цьому ігнорувалися висновки 2 з 3 парламентських комітетів, що 
опікувалися питаннями безпеки та зовнішньої політики. 

Українська трагедія зими – весни 2014 р. – це серйозні прорахунки у зовнішньополітичних 
пріоритетах та кaтaстрoфiчний прoвaл системи бeзпeки i пiдтвeрджeння нeпoслiдoвнoї пoлiтики щoдo 
її забезпечення. Так, можна констатувати, що після набуття незалежності Україною значна частка 
концептуальних документів у сфері безпеки і оборони приймалися у нелогічний спосіб, зі значними 
зволіканнями – Воєнна доктрина 1993 р., Концепція (основи державної політики) національної 
безпеки України 1997 р., Закон України «Про основи національної безпеки» 2003 р., Стратегія 
національної безпеки 2007 р. тощо. Навіть після Революції Гідності (2013-2014 рр.), анексії Криму і 
початку агресії РФ на Донбасі із розгортанням «гібридної війни», нова Стратегія національної 
безпеки була прийнята лише у травні 2015 р., а оголошений нею новий Закон «Про національну 
безпеку» – у 2018 р. 

Політики та експерти у сфері безпеки і оборони США, Канади, країн ЄС неодноразово 
зазначили відсутність системних реформ у Міністерстві оборони України (МОУ) і Генеральному 
штабі ЗСУ (ГШ ЗСУ). Насамперед, йдеться про посилення демократичного контролю над оборонною 
сферою. 

Безумовно, у зовнішньополітичній сфері є певні досягнення. Це, насамперед стосується 
підписання Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони 
від 27 червня 2014 р., що ратифікована ВРУ 16 вересня того ж року. До безсумнівних здобутків 
української дипломатії слід віднести набуття 11 червня 2017 р. безвізового режиму з країнами 
Шенгенської зони, зусилля щодо консолідації міжнародної спільноти у запровадженні і посилення 
санкцій проти Російської Федерації у відповідь на анексію Криму та підтримку сепаратистського руху 
на Донбасі. 

Проте, деякі країни-члени ЄС не здійснюють ефективної допомоги Україні. Йдеться не про 
санкції та дипломатичні висловлювання занепокоєння ситуацією в Україні, а конкретну військово-
технічну і гуманітарну допомогу. Європейські держави зазвичай не мають значного бойового досвіду 

 
1 Wilson, A. (2015). The Ukrainians. Unexpected Nation. New Haven and London: Yale University Press, 174. 
2 International Foundation for Electoral Systems (2009). Dissatisfaction and Disillusionment in Ukraine. Findings 

from an IFES 2008 Survey <http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/Survey/2008/1390/UkraineSurvey_2009.pdf> 
(2021, January, 12). 
3 Закон України про засади внутрішньої та зовнішньої політики, 2010 (Верховна Рада України).  
Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17> (2021, січень, 29).  
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у зосереджені на власній обороні. На загальні оборонні цілі в Європі у 2018 р. було витрачено 
1,3 млрд. євро, що значно менше національних оборонних бюджетів цих країн1. До 2024 р. усі країни 
НАТО повинні перетнути планку у 2% ВВП, однак це навряд чи станеться2. 

США у травні 2018 р. розпочали підготовку особового складу ЗСУ для протитанкових ракетних 
комплексів (ПТРК) Javelin, а згодом і їхню поставку. Сумарна гуманітарна допомога від Вашингтону 
становить 70% від загальної допомоги всіх країн. Вже наприкінці березня 2014 р. літаки доставили 
зі США 330 тисяч сухпайків. Згодом до цього додалися бронежилети, набори медичної допомоги, 
комплекти уніформи, розвантажувальні жилети, броньовані позашляховики. З Канади влітку 2014 р. 
вантажні борти доставили 32 т. військово-технічної допомоги на суму 4,5 мільйони доларів: каски та 
бронежилети, медичні аптечки, а також спальні мішки та намети й радіостанції, а трохи пізніше – 
партію зимової форми одягу. Наразі Канада готова надавати Україні й летальну зброю, але 
не безкоштовно. 

Реакція країн-членів ЄС була значно стриманішою. З Франції надійшла 1 тисяча бронежилетів. 
Велика Британія протягом 2014-2015 рр. передала в Україну 1 тисячу бронежилетів, 2 тисячі шоломів, 
1 тисячу комплектів форми, 200 GPS-навігаторів, 220 захищених ноутбуків, 500 спальних мішків і 
90 автомобільних аптечок майже на 2 мільйони доларів, а також 75 тисяч тонн дизельного палива. 

Значно більш відчутна допомога надійшла від країн-сусідів. Від Польщі у 2014-2015 рр. вона 
становила близько 6,5 мільйонів доларів. Перш за все це були сухпайки, матраци, ковдри. Згодом – 
необхідні запчастини до техніки радянського зразка. Литва, як і Польща, також почала активно 
підтримувати Україну восени 2014 р. медикаментами та медичним обладнанням. Але у 2016 р. перша 
та єдина в Європі почала постачати летальне озброєння. Саме Литва безоплатно поставила Україні 
60 великокаліберних кулеметів КПВТ і 86 великокаліберних кулеметів ДШКМ, а також 
150 т. боєприпасів. І вже наприкінці 2017 року Вашингтон ухвалив рішення про постачання 
оборонного озброєння Україні3. 

З іншого боку, після 2008 р. (російсько-грузинська війна) та особливо після анексії Криму та 
розгортанням сепаратистського руху на Донбасі за підтримки Кремля участь України в роботі органів 
СНД практично знайшло нанівець. У квітні 2018 р. Президент України П. Порошенко висунув 
пропозицію про внесення у Раду ініціативу про припинення частини Договору про дружбу, 
співробітництво і партнерство між Україною та РФ, а також пропозиції уряду підготувати 
рекомендації про припинення членства України в статутних органах СНД. 6 грудня 2018 р. Верховна 
Рада України 277 голосами підтримала рішення про припинення дії Договору про дружбу, 
співробітництво і партнерство (Великий договір) між Україною та Росією. Він втратив чинність 1 
квітня 2019 р. Припинилася і дія Договору про військово-технічне співробітництво в рамках СНД. 

Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Вищевикладене свідчить 
про відсутність системності і послідовності у розвитку стратегії зовнішньополітичного курсу України 
та її реалізації. Неефективність внутрішніх реформ, різке падіння життєвого рівня громадян, імітація 
боротьби з корупцією, низка відповідальність політичної еліти за виконання міжнародних 
зобов’язань, розпорошеність та неструктурованість політичних сил, які переважно фінансуються 
олігархами, слабкість громадянського суспільства, інші чинники гальмують процес європейської та 
євроатлантичної інтеграції. Проте, анексія Криму та сепаратистських рух на Донбасі за підтримки 
Кремля сприяв консолідації українського суспільства, посилив динаміку формування впливового 
громадянського суспільства, сприяв посиленню міжнародного співробітництва України, насамперед 
з США та країнами-членами ЄС. 
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The article examines the problematic aspects of the application of the rule of law principle in the 
judicial system of Ukraine in connection with the adoption of amendments to the laws on social 
protection and implementation of the Constitutional Court of Ukraine decisions. The author 
concludes about the negative impact of imbalances existing in the interaction between different 
branches of the state power on the independence and efficiency of the judiciary in Ukraine. This 
in turn creates a persistent distrust of the public to the court. A complex of organizational, 
personnel, socio-economic problems in the judiciary is analyzed as well as their impact on normal 
and coordinated work of all branches of the state power. The consequences of non-solving these 
problems are formulated, which will take place not only in the field of justice, but also, in 
particular, in the field of social security. The author states the ineffectiveness of judicial reform, 
which began in 2016. The reasons and preconditions for excessive workload in courts of appeals 
against actions (inaction) and decisions of state bodies are analyzed, especially those against social 
protection bodies of certain categories of the population (pensioners, servicemen, citizens 
affected by the Chornobyl catastrophe, etc.). In particular, it is noted that the executive authorities 
incorrectly apply the provisions of the law, ignore the decisions of the Constitutional Court of 
Ukraine, and do not comply with the decisions of administrative courts of all instances and even 
the European Court of Human Rights. In this regard, the author analyzes such a novelty of the 
Code of Administrative Procedure of Ukraine as the concept of "typical case", "exemplary case", 
as well as the peculiarities of the proceedings in these categories of cases. The author insists on 
the need to clarify and solve problems in the functioning of non-judicial branches of government, 
which will reduce the burden on the courts and increase the efficiency of their activities. 
Keywords: legality, justice, human rights, rule of law, judicial reform, social protection, court 
decisions. 

Постановка проблеми. За всі роки незалежності в Україні так і не сформувалась судова влада, 
що справді забезпечує верховенство права1. Але сьогодні є сенс поговорити не про корумпованість і 
залежність та довіру до суду, а подивитися на проблему з іншого боку. 

Почнемо з поточного стану судової системи. 
Виклад основного матеріалу. За оприлюдненими Радою суддів даними, у більшості судів 

судді несуть непомірне навантаження. Розглядають непрості, почасти резонансні справи. Є факти 
тиску, судді не відчувають, що їх захищає держава. 

Суди реформують постійно. Одна реформа не закінчується, як розпочинається наступна. 
 

1 Куровська, І. А. (2019). Верховенство права в сучасному міжнародному праві: актуальні питання : 

монографія / Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ: Людмила. 
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Щойно країна наближається до чергової виборчої кампанії, то всі претенденти починають 
підвищувати свій авторитет шляхом приниження інших. Адже найвигідніше призначити винуватцем 
судову систему, бо вона на вибори не йде. Щоб не привертати увагу до інших проблем у державі, весь 
час зосереджується увага на недоліках судової системи, хоча вона страждає на ті самі хвороби, що і 
все суспільство, всі гілки влади. 

Судова реформа, що розпочалась у 2016 році, стала наймасштабнішою в історії незалежної 
України. Вона передбачала внесення змін до Конституції та утворення кількох нових інституцій. 
Реформу загалом було спрямовано на забезпечення незалежності, підвищення рівня довіри та 
публічної підзвітності судової влади. 

На жаль, цю реформу не можна визнати успішною. 
Щоб виправити цю ситуацію, нам необхідно дійти розуміння на державному рівні, що 

незалежність потрібна не судді, а тим, хто звертається до суду, державі загалом. Якщо 
не забезпечувати незалежність, то в Україні не буде суду, якого хочуть люди. На жаль, ми весь час 
відчуваємо зазіхання на незалежність судової влади від інших гілок влади. 

Між гілками влади існує постійний дисбаланс, що унеможливлює незалежність судової 
гілки влади. 

На сьогодні, попри кадровий «голод» (третини суддів не вистачає), в судовій системі може 
настати колапс внаслідок неналежного фінансування. Ще з жовтня 2020 року відсутні в судах кошти 
на відправлення кореспонденції, на придбання паперу, оргтехніки тощо. Мізерна зарплата 
спеціалістів апаратів судів, які забезпечують функціонування суду (а вони всі з вищою юридичною 
освітою), змушує їх шукати іншу роботу. 

Якщо ми маємо незалежний суд, то він не повинен залежати ані від законодавчої, 
ані від виконавчої гілки влади. 

Попри проблеми, що існують в судах, суди працюють і справи розглядаються. 
Водночас цікавим є запитання: а якими ж категоріями справ завантажені суди і чим зумовлене 

навантаження, про яке зазначає Рада суддів України? 
Як свідчить статистика, переважна більшість справ, що надходять на розгляд, наприклад, 

адміністративних судів, – це справи за позовами громадян щодо протиправності дій чи бездіяльності 
органів виконавчої влади. 

Така поведінка органів виконавчої влади існує вже всі 30 років незалежності України. 
Це зумовлює численні позови і судові рішення, які потім не виконуються, далі – подекуди рішення 
ЄСПЛ, які раніше хоч виконувались, а сьогодні й ці не виконуються. 

Всім відомо, що у 2011-2013 роках суди було «завалено» «чорнобильськими» справами, тому 
що пенсійні органи, органи соціального захисту населення не виконували положень Закону України 
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
№796-ХІІ1, а виплачували громадянам кошти у значно менших розмірах, керуючись Постановою 
Кабінету Міністрів України (далі – КМУ), а не Законом. 

Все це продовжується й нині. 
Так, наприклад, до суду наразі звертаються пенсіонери, які не працюють і проживають 

на території радіаційного забруднення, з позовами про протиправність дій пенсійних органів щодо 
виплати підвищень до пенсії з дня набрання чинності рішенням Конституційного Суду України 
(далі – КСУ) від 17.07.20182. Суть ось у чому. 

1. Стаття 39 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» № 796-ХІІ3, у редакції чинній до 01.01.2015, визначала: «Громадянам, 
які працюють на територіях радіоактивного забруднення, провадиться доплата в таких розмірах: 

– у зоні безумовного (обов’язкового) відселення – три мінімальні заробітні плати; 
 

1 Закон України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, 1991 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text> (2021, березень, 10). 
2 Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) підпунктів 2-7, 12 та 14 пункту 4 розділу I 

Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів 

України" від 28 грудня 2014 року № 76-VIII, 2018 (Конституційний Суд України). Офіційний сайт Верховної 

Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-18#Text> (2021, березень, 10). 
3 Закон України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, 1991 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text> (2021, березень, 10). 
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– у зоні гарантованого добровільного відселення – дві мінімальні заробітні плати; 
– у зоні посиленого радіоекологічного контролю – одна мінімальна заробітна плата. 
Пенсії пенсіонерам, які не працюють і які проживають на цих територіях, і стипендії студентам, 

котрі там навчаються, підвищуються у розмірах, встановлених частиною першою цієї статті. 
Пенсіонерам, які працюють у зонах радіоактивного забруднення, оплата праці додатково 
підвищується на 25 процентів від розміру мінімальної заробітної плати». 

28.12.2014 ухвалено Закон № 76-VIII1, який набрав чинності 01.01.2015, підпунктом 7 пункту 4 
Розділу І якого внесено зміни до Закону № 796-ХІІ шляхом усунення статей 31, 37, 39 та 45. 

04.02.2016 ухвалено Закон № 987-VIII2, який згідно з «Прикінцевими положеннями», набрав 
чинності з 01.01.2016, яким внесено до Закону № 796-ХІІ статтю 39 такого змісту: «Громадянам, які 
працюють у зоні відчуження, встановлюється доплата у порядку і розмірах, визначених Кабінетом 
Міністрів України». 

Рішенням КСУ № 6-р/2018 визнано такими, що не відповідають Конституції України 
(є неконституційними), зокрема, підпункт 7 пункту 4 розділу І Закону № 76-VІІІ. Вирішено, що 
положення підпункту 7 пункту 4 розділу І Закону № 76-VІІІ, визнані неконституційними, втрачають 
чинність з дня ухвалення КСУ цього Рішення. 

Водночас КСУ у своєму Рішенні № 6-р/2018 вказав, що обмеження чи скасування Законом 
№ 76-VIII пільг, компенсацій і гарантій, установлених Законом № 796-ХІІ, фактично є відмовою 
держави від її зобов’язань, передбачених статтею 16 Конституції України3, зокрема щодо соціального 
захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Приписи статті 3 Конституції 
України, згідно з якими держава відповідає перед людиною за свою діяльність (частина друга), 
зобов’язують державу обґрунтовувати зміну законодавчого регулювання, зокрема у питаннях обсягу 
пільг, компенсацій та гарантій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Отже, 
Закон № 76-VIII у частині скасування або обмеження пільг, компенсацій і гарантій, установлених 
Законом № 796-ХІІ, щодо соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, суперечить положенню частини другої статті 3 Конституції України, відповідно до якого 
держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 

Отже, КСУ повернув дію «старої» редакції ст. 39 Закону, тобто пенсіонери, які не працюють і 
які проживають на території радіаційного забруднення, мають право з дня набрання законної сили 
рішенням КСУ на підвищення до пенсії (залежно від зони, у якій проживають). 

Що повинен був зробити Пенсійний фонд? Здійснити нарахування та виплату. 
Що фактично відбулося? ПФУ відмовляє в нарахуванні, зазначаючи про відсутність у рішенні 

КСУ механізму виплати. 
Результат: тисячі позовів до суду. Суди першої інстанції задовольняють позови, територіальні 

управління Пенсійного фонду України (далі – ПФУ) оскаржують рішення в апеляційному порядку, 
до того ж сплачують судовий збір понад 2 тис. грн у кожній справі (!). 

І наступне. Якщо в бюджеті немає коштів на такі виплати, то не потрібно ухвалювати 
популістські закони, які завідомо не буде виконано. 

2. Значний відсоток справ, у яких ухвалено судові рішення і які набрали чинності, про 
необхідність здійснення призначення чи перерахунок пенсії громадянам. Рішення судів ПФУ, як 
правило, ігнорує, оскільки вважає їх незаконними, попри те, що рішення набрали чинності і є 
обов’язковими для виконання. 

Як результат – громадянин звертається із заявою про встановлення судового контролю 
за виконанням рішення, застосування штрафів до ПФУ, що зумовлює знову судові тяжби, роки 
розгляду і відсутність ефекту судового захисту. 

3. Велика кількість справ надійшла до судів унаслідок протиправної відмови обласними 
військовими комісаріатами, військовими частинами, МВС України щодо надання військовим 

 
1 Закон України Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів 

України, 2014 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-19#Text> (2021, березень, 10). 
2 Закон України Про внесення зміни до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", 2016 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 

Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-19#n2> (2021, березень, 10). 
3 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#Text> (2021, березень, 10). 
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пенсіонерам довідок про складові грошового забезпечення для перерахунку пенсії з урахуванням 
додаткових видів грошового забезпечення з 05.03.2019. Мотивація така: жодного перерахунку 
за заявою пенсіонера не може бути, лише за постановою КМУ, хоча Верховний суд у рішенні 
в зразковій справі прямо зазначив, що перерахунок пенсії може бути як за постановою КМУ, так і 
за заявою пенсіонера. 

4. Чимала кількість справ надійшла за позовами військовиків, які звільнилися з військової 
служби, але не отримали повний розрахунок під час звільнення. Це грошова компенсація 
за невикористану відпустку як учаснику бойових дій, це індексація грошового забезпечення, а також 
компенсація за неотримане речове майно. Як наслідок – після виконання судових рішень надходять 
нові позови про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку під час звільнення (ст. 
117 КЗпП1), подекуди суми стягнення становлять від 100 до 300 тис. грн, що залежить від кількості 
днів затримки розрахунку. 

5. У нормах Кодексу адміністративного судочинства України2, що набрали чинності 15 грудня 
2017 року, вперше закріплено, зокрема, такі нові юридичні категорії, як «типова справа» і «зразкова 
справа», а також особливості провадження у типових та зразкових справах. Термін «зразкова 
адміністративна справа» є новелою КАС України. 

Типові адміністративні справи – адміністративні справи, відповідачем у яких є один і той самий 
суб’єкт владних повноважень (його відокремлені структурні підрозділи), спір у яких виник 
з аналогічних підстав, у відносинах, що регулюються одними нормами права та у яких позивачами 
заявлено аналогічні вимоги. Верховний суд розглядає таку категорію справ як суд першої інстанції 
за поданням одного або декількох адміністративних судів, у провадженні якого перебувають типові 
адміністративні справи, кількість яких визначає доцільність ухвалення зразкового рішення. 

Цей закон не просто змінив редакцію процесуальних кодексів, а став позитивним імпульсом 
для дієвого подолання численних колізій та прогалин у законодавстві, які з часом стали справжньою 
загрозою ефективному захисту прав, свобод та інтересів громадян. 

Цю процедуру розроблено за прикладом «пілотних рішень», які ухвалює Європейський суд 
з прав людини. 

Згадаємо лише сотні тисяч звернень до суду дітей війни, справи чорнобильців тощо. 
У створеному органами виконавчої влади хаосі правозастосування заручниками були і громадяни, 
і суди. Тисячі громадян вимушені були звертатися до суду для вирішення спорів, виниклих саме через 
прогалини у законодавстві. А судді, своєю чергою, зобов’язані були щоразу вивчати та розглядати 
такі однотипні справи. У цьому сенсі виникало логічне запитання: а чи сприяє це оперативності та 
ефективності розгляду справ у судах? Авжеж, ні. 

Інститут зразкової справи запрацював. Проте рішення у цих справах беруться до уваги тільки 
судами, але не органами виконавчої влади, і знову ж не виконуються ПФУ, МВС, Міноборони тощо, 
що породжує нові справи, а разом із ними і судові витрати. 

Прості підрахунки свідчать, що справи таких категорій становлять понад половину всіх справ, 
що надходять на розгляд адміністративних судів. 

Висновки та пропозиції. Не заперечуючи загалом проблем в українській судовій системі, які 
потрібно терміново розв’язувати, потрібно щонайперше докорінно змінити ставлення інших гілок 
влади до судової гілки. Провести так званий внутрішній аудит проблем, відшукати шляхи їх 
розв’язання, а лише потім говорити про застосування англійського права всередині країни або 
створення якихось нових арбітражних інституцій «як у Лондоні». 
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CONCEPTUAL PRINCIPLES OF E-DEMOCRACY  
AND E-GOVERNANCE IN UKRAINE 
Альона Гнатовська, к. ю. н. 
Анна Марущак, к. ю. н. 
Чернівецький юридичний інститут Національного Університету «Одеська 
юридична академія», Україна 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ  
ТА ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

The article is devoted to the current state of digital transformation of Ukrainian society. Given the 
global introduction of computer information technology in the lives of both the state and the 
average citizen, it is important to describe the concept and content of e-democracy. The transition 
to e-democracy is impossible without the use of e-government. In this regard, it is important to 
define the concept of e-government, its features and aspects of its understanding. The study 
shows a steady global trend towards increasing the level of e-government. A strong, efficient and 
secure electronic system must guarantee the quality of public administration. The article outlines 
the obstacles that have already been overcome as a result of high-quality management diligence, 
as well as those problems that still need to be addressed. 
The conceptual bases of scientific interpretation of the concept of "electronic democracy" are defined. 
The legal definition of e-democracy in ukrainian legislation is analyzed. Examples of countries with 
the most successful and effective implementation and use of e-government and e-democracy are 
given. The normative legal acts regulating the relations connected with e-government and e-
democracy are considered. The basic rights of a citizen are described, the realization of which is aimed 
at e-democracy and e-government. The problem of lack of normative basis for introduction of 
electronic voting in Ukraine is outlined. The modern state reforms carried out in order to increase 
the degree of digitalization of public services are analyzed. The main tasks of e-government are 
identified. Taking into account the statistical data, it is concluded that there is a steady global trend 
towards increasing the level of development of e-government and e-democracy. 
Keywords: e-democracy, e-government, computer information technology, digitalization of 
society, electronic form of public administration. 

Постановка проблеми. Цифровізація у сфері державного управління наразі є важливою темою 
для наукових досліджень. Це наслідок всеохоплюючого впливу Інтернету та соціальних медіа 
на суспільство, які набирають все більшої популярності не лише у міжособистісних відносинах, а і 
у сферах державного управління. Варто сказати, що використання електронних ресурсів для різних 
аспектів демократії та публічного адміністрування стає не лише допоміжним ресурсом, а і набуває 
ознак певної необхідності. Неодноразово у наукових колах підкреслювались взаємодія та 
взаємовплив електронного урядування та електронної демократії, зокрема вплив електронного уряду 
на демократичний процес. Електронна демократія також концептуально пов’язана з електронним 
урядом, але, водночас, потрібно розуміти, що це не тотожні поняття, і слід відрізняти ці категорії одну 
від одної. 
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Метою статті є розкриття проблематики впровадження повноцінного та якісного електронного 
урядування на шляху до електронної демократії. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні тенденції свідчать, що традиційні зв’язки між 
громадянами та представниками політичних сил слабшають. Водночас, відносини між обраними 
представниками, громадянами, громадянським суспільством та політичною владою розвиваються, 
тому значного поширення набувають електронні інструменти, включаючи Інтернет, веб-сайти, 
соціальні мережі. Вони можуть допомогти мобілізувати виборців, збільшити участь громадян 
у різних способах покращення надання державних послуг, сприяння інноваціям та економічному 
зростанню, зрештою навіть зміцнити демократію. 

На сьогодні найяскравішим прикладом успішного існування електронної демократії є Естонія. 
Країна почала свій шлях до «цифрового суспільства» ще понад 20 років тому, в 1997 році була 
започаткована система електронного урядування, за допомогою якої здійснювалось надання 
державних послуг через мережу Інтернет. З часом можливості користування Інтернетом значно 
розширились серед суспільства, а, відповідно, разом із ними набув більшого використання і увесь 
спектр надання держаних послуг за допомогою інформаційних комп’ютерних технологій. Естонія 
на законодавчому рівні запровадила можливість існування електронних податків, електронну 
охорону здоров’я і електронне голосування. У 2007 році Естонія стала першою у світовій практиці 
країною, що забезпечила своїм громадянам можливість реалізувати їхнє виборче право шляхом 
голосування через Інтернет на парламентських виборах. У 2017 році журнал Wired назвав країну 
«найдосконалішим цифровим суспільством у світі». Поряд з Естонією стрімкого розвитку електронне 
голосування набуває і у Великобританії, Швейцарії та Франції. 

Незважаючи на досить довгу історію виникнення різноманітних концепцій та ідей електронної 
демократії, у сучасному науковому просторі не існує загальноприйнятої узгодженої позиції щодо 
визначення даного терміну. Серед численних концепцій можна виділити як визначення, що мають 
ознаки нормативного характеру, так і наукового. І кожне з них так чи інакше акцентує увагу на певній 
особливості електронної демократії. 

У загальному, електронна демократія, (e-демократія) – це використання інформаційних та 
комунікаційних технологій для посилення, а в деяких випадках і для заміни представницької 
демократії. 

Науковці, об’єктом досліджень яких стала електронна демократія мають різні точки зору щодо 
цього явища, але більшість з них поділяють єдине переконання, що в сучасних ліберально-
демократичних державах дефіцит часу, ухилення громади від участі у важливих загальнодержавних 
процесах та відсутність можливостей для обговорення політики можуть бути подолані за допомогою 
нових формами Інтернет-комунікацій. 

Н.В. Грицяк та С.Г. Соловйов, автори навчального посібника «Електронна демократія», 
розглядають даний термін у широкому та вузькому значеннях. У першому випадку науковці 
розглядають електронну демократію як застосування інформаційно-комунікаційних технологій для 
забезпечення (електронного супроводу) прав громадян. А широке розуміння електронної демократії 
передбачає залучення громади за допомогою сучасних інформаційних технологій до вирішення 
різноманітних суспільно-політичних завдань1. Вузьке розуміння охоплює більше технологічну 
сторону, за допомогою якої громадяни можуть подати різного роду заяви, звернення, запити 
до органів влади задля отримання певної довідки чи інформації. Такі дії здійснюються громадянами 
у межах реалізації їхніх прав, зокрема, право на направлення індивідуальних або колективних 
звернень, що визначене ст. 40 Конституції України: усі мають право направляти індивідуальні чи 
колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути 
звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк2. Тобто фактично це заміна 
письмової форми здійснення певних дій на електронну. Як приклад електронної демократії 
у широкому розумінні автори наводять інтерактивну участь жителів у засіданні місцевої ради, коли 
засідання місцевої ради транслюється в інтернеті в режимі он-лайн, і під час цього кожний, хто 
виявляє відповідне бажання, може висловити своє ставлення до рішень ради, виступів депутатів, і 
відтак – вплинути на позицію органу влади. 

 
1 Грицяк, Н. В., Соловйов, С. Г. (2015). Електронна демократія. Київ: НАДУ. 
2 Конституція України, 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 30, 141. 
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Зарубіжні науковці В. Дрожжинов та А. Штрик, е-демократію розглядають як використання 
інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційної інфраструктури для розвитку й 
посилення демократичних інститутів і розширення участі громадян у суспільній та політичній 
діяльності1. 

Схоже визначення пропонує і О.А. Баранов: електронна демократія – це демократія, для якої 
значно підвищується ефективність демократичних інститутів, демократичних процесів та поширення 
демократичних цінностей за умови застосування різноманітних інструментів, що базуються 
на максимальному використанні інформаційних комп’ютерних технологій 2. 

На думку В.К. Лур’є «Е-демократія – це інструмент підвищення якості управлінських рішень, 
що стосуються як кожного окремого учасника політичного процесу, так і суспільства в цілому»3. 

Вітчизняне законодавство визначає електронну демократію як форму суспільних відносин, 
за якої громадяни та організації залучаються до державотворення та державного управління, а також 
до місцевого самоврядування шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій в демократичних процесах, що дає змогу: посилити участь, ініціативність та залучення 
громадян на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні до публічного життя; поліпшити 
прозорість процесу прийняття рішень, а також підзвітність демократичних інститутів; поліпшити 
зворотну реакцію суб’єктів владних повноважень на звернення громадян; сприяти публічним 
дискусіям та привертати увагу громадян до процесу прийняття рішень4. Таке визначення було 
встановлене розпорядженням КМУ «Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії 
в Україні та плану заходів щодо її реалізації» у 2017 р. і значно розширило попереднє нормативне 
визначення 2013 року, яке містилось у іншому розпорядженні КМУ «Про схвалення Стратегії 
розвитку інформаційного суспільства в Україні». 

З наведеного вище визначення видно, що зміст визначення електронної демократії, 
запропонований законодавцем, спрямований більше на розширення можливостей для налагодження 
«змістовного діалогу» між громадянами та органами державної влади, тобто залучення громадськості 
до використання електронних ресурсів задля реалізації своїх конституційних прав, встановлених 
ст.40 Конституції України. У контексті електронної демократії така реалізація можлива через 
електронні петиції та електронні консультації. Але найяскравішим проявом демократії є саме її пряма 
форма – вибори. А щодо проведення електронних виборів в Україні, поки не має жодних 
законодавчих передумов. Хоча цифрові технології стають дедалі важливішими у всіх сферах життя, 
вони ще не відіграють значної ролі у політичних процесах України. Україна ще повинна пройти 
досить тривалий шлях для забезпечення можливостей проведення електронного голосування. 

Хоча, варто зазначити, що спроби реалізувати електронне голосування на практиці все ж таки 
були. У парламенті, починаючи з 2011 року були зареєстровані декілька законопроектів, метою яких 
було вдосконалення системи голосування з урахуванням світового досвіду застосування новітніх 
електронних та комунікаційних технологій: законопроект №8656 «Про концепцію запровадження 
системи електронного голосування», №10129 «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення виборчих прав громадян України шляхом запровадження на виборах голосування 
поштою та інтернет-голосування». Проте усі вони були відкликані або зняті з розгляду. 

Однією із основних цілей електронної демократії є посилена інтеграція громадян у політичну 
сферу держави. Підключення до Інтернету дає змогу більшій кількості людей брати участь у багатьох 
дискусіях, які раніше були недоступні для громадськості. Цифровізація демократії участі спрямована 
на підвищення прозорості та легітимності політичних систем шляхом демократичного залучення. 
Зміст електронної демократії полягає у сприянні просуванню демократії за допомогою цифрових 
засобів, забезпечуючи прозорість політичних процесів. Це своєрідний засіб сприяння ефективній 
взаємодії політики, уряду та процесу прийняття рішень. 

 
1 Дрожжинов, В. И., Штрик, А.А. (2003). Электронная демократия и поддерживающие ее технологии. 
Технологии информационного общества. Интернет и современное общество: тр. VI Всеросс. объединенной 

конференции (3-6 ноября 2003, г.Санкт-Петербург), 101-110. 
2 Баранов, О. А. (2017). Правові проблеми "електронної демократії". Інформація і право, 1, 28-38. 
3 Лур’є, В. К. (2017). Концепція електронної демократії. Вісник Національного університету Юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія, 2, 210-216. 
4 Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації, 2017 
(Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 
797-2017-%D1%80#Text> (2021, лютий, 18). 



EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ                    ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online) 

 66 

Державному апарату в демократичній політичній системі доводиться під тиском суспільства 
бути публічною організацією, відкритою до діалогу з населенням. Така вимушена публічна поведінка 
в умовах демократії призводить до підвищення ролі інформаційного забезпечення публічного 
адміністрування, що забезпечує зворотній зв’язок органів влади з суспільством. 

Україна активно впроваджує у життя ідею «держава у смартфоні». Зокрема, із цією метою 
у вересні 2019 року було створене Міністерство цифрової трансформації1. Одним із основних 
здобутків Кабінету Міністрів України та Міністерства цифрової трансформації є створення 
застосунку «Дія» (Держава і Я), що надає низку адміністративних послуг онлайн2. 

Саме встановлення і підтримання такого зв’язку виступає одним з основних найважливіших 
напрямків роботи всієї системи публічного адміністрування в демократичній державі, яка реалізує 
вимоги щодо прозорості та публічності їх діяльності. Проте інформаційне суспільство є зовсім іншим 
видом демократії, ніж її традиційний механізм. Відповідно це й інший рівень інформаційного 
забезпечення прийняття рішень в системі державної влади. 

Впровадження електронного урядування пов’язано, перш за все, зі структурними змінами 
в системі публічного адміністрування, а саме з перетворенням обсягу, характеру та спрямованості 
функцій органів виконавчої влади, а також впровадженням електронних адміністративних 
регламентів діяльності. 

На шляху до якісного та результативного застосування електронного урядування в Україні було 
поставлено та частково вирішено ряд завдань: 

а) створено кадрове забезпечення системи управління «електронним урядом», яке відповідає 
сучасним стандартам публічного адміністрування; 

б) забезпечено доступ до прозорої, відкритої та доступної системи механізмів державно-
приватного партнерства, відповідно до якої здійснюється регулювання відносин між органами 
публічної влади, юридичними або фізичними особами, їх об’єднаннями; 

в) здійснюється популяризація доступності державних послуг; 
г) моніторинг законодавства та правозастосування при використанні інформаційного 

потенціалу в публічному адмініструванні; 
д) застосування системного підходу в процесі впровадження електронного урядування. 
Поняття «електронний уряд» у повній мірі неможливо розглянути, не визначивши його ознаки: 
– зменшення сфери адміністративного розсуду при здійсненні державних функцій і наданні 

державних послуг, зниження ролі фактору суб’єктивності кадрового персоналу в процесі підготовки 
і прийнятті адміністративних актів (рішень); 

– посилення дії принципу оперативності при підготовці та прийнятті управлінських рішень 
за рахунок використання електронних інформаційних ресурсів у режимі реального часу, а також 
підвищення ефективності адміністративної нормотворчості в цілому; 

– формування належного рівня прозорості в процесі надання державних послуг за рахунок 
автоматичного сповіщення одержувачів послуг або контролюючого органу про процес їх реалізації, 
а також створення єдиної системи моніторингу в процесі використання інформаційних технологій 
у публічному адмініструванні (як найбільш важливої умови ефективності адміністративно-правового 
регулювання відносин в області публічного управління); 

– суттєве зменшення паперового документообігу; 
– створення юридичного механізму притягнення до відповідальності посадових осіб органів 

виконавчої влади за неналежне дотримання вимог нормативних правових актів при виконанні 
окремих адміністративних процедур і адміністративних дій за рахунок використання автоматичного 
контролю за їх діями. 

Електронне урядування представляється в таких аспектах: 
– як засіб, що забезпечує державі перспективу і необхідний рівень конкурентоспроможності 

серед інститутів суспільства інформаційної епохи; 
– як модель діяльності держави в умовах «нової економіки» і фактор становлення «нової 

економіки»; 
 

1 Положення про Міністерство цифрової трансформації України, 2019 (Кабінет Міністрів України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України < https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF#Text> 
(2021, лютий, 18) 
2 Everlegal (2020). Україна піднялася на 13 місце у рейтингу готовності до запровадження електронного уряду 
<https://everlegal.ua/ukrayina-pidnyalasya-na-13-mists-u-reytyngu-gotovnosti-do-zaprovadzhennya-elektronnogo-uryadu> 
(2021, лютий, 18). 
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– як спосіб підтримки економічної, правової, політичної, адміністративної та цивільної єдності 
країни та інструмент забезпечення єдності і нерозривності публічного адміністрування; 

– як нова організаційно-управлінська культура державного апарату; 
– як інструмент модернізації системи державного управління і метод подолання 

«інформаційного розриву» між рівнями і гілками державної влади, засіб забезпечення гнучкості і 
адаптивності системи публічного адміністрування. 

Суспільству потрібен чіткий, простий, ясний і доступний для громадян порядок, що надає 
високий ступінь прозорості, стабільності та гарантованості всіх життєвих процесів, а також 
оптимальний обсяг нормативно-правових актів за рахунок збільшення спільності правових 
приписів, оптимального механізму державного управління з метою усунення дублювання функцій 
органів публічної влади і точного встановлення обсягу їх компетенції. Електронний уряд закладає 
ідею комплексного перетворення принципів організації адміністрування державою. Хоча, 
за фактом, формування електронного уряду часто зводиться лише до рівня впровадження 
інформаційних технологій. 

У зв’язку з цим у звіті ООН «Електронний уряд на роздоріжжі» підкреслено, що впровадження 
«електронного уряду» аж ніяк не означає, що нові інформаційні технології в подальшому замінять 
державних службовців1. 

Його сенс полягає в тому, що вся діяльність органів публічного адміністрування повинна 
спиратися на сильну, ефективну і безпечну електронну систему як у внутрішній діяльності, так і при 
взаємодії з громадянами. Це потрібно для того, щоб бази даних органів виконавчої влади різного рівня 
були сумісні і мали можливість обмінюватися інформацією, а для зручності громадян діяв сервіс, при 
якому вони, не залишаючи місця свого перебування, оформлюють необхідні документи. 

Дослідження «E-Government Survey 2020» показує стійку глобальну тенденцію до підвищення 
рівня розвитку електронного урядування. Дослідження поділяє держави на 4 групи: із низьким, 
середнім, високим та дуже високим рівнями розвитку електронного уряду. Україна належить до групи 
країн із високим рівнем розвитку, її результати найбільш наближені до показників Вірменії 
та Азербайджану2. 

Традиційно, у рейтингу лідирують Данія, Південна Корея, Естонія, Фінляндія та Австралія. 
Найгірші результати на 2020 рік показали Судан, Ерітрея та Центральноафриканська Республіка. 

Висновки. Впровадження практики використання електронних способів управління дало 
поштовх виникненню нових адміністративних механізм в урядах усього світу, покращуючи цим 
ефективність, прозорість та підзвітність. 

Політика української держави орієнтована на активне впровадження цифрових потужностей 
в життя народу, незважаючи на відсутність цифрової інфраструктури, стійких платформ 
електронного уряду, обмежені ресурси для реалізації та фактичне перебування країни у стані війни. 

Прямуючи на шляху до електронної демократії, потрібно керуватися довгостроковими та 
багатоаспектними задачами, які необхідно поетапно вирішувати задля досягнення бажаних цілей. 
Це надасть змогу одночасно вдосконалити практику державного управління та пожвавити 
демократію. 

Про дійсну електронну демократію та якісне електронне урядування можна говорити лише 
після їх випробування часом та можливість подолання або пом’якшення за їх допомогою кризових 
ситуацій. 

Цифрова трансформація є важливою частиною сталого розвитку України. Вона включає у себе 
як соціальний, так і політичний контекст, що одночасно є і передумовами виникнення нових форм та 
методів здійснення державного управління. Відкритим залишається питання легітимації даних 
інформаційно-комунікаційних технологій. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ  
ГАРАНТІЙ ПРАВА ОБИРАТИ ТА БУТИ ОБРАНИМ  
ДО ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

The purpose of the article is to raise awareness about the existing approaches to the classification 
of constitutional and legal guarantees of the right to elect and to be elected to public authorities, 
the disclosure of their individual species. The evident attention of the scientific community 
to the institution of suffrage, to the guarantees of human rights and freedoms of citizen, of course, 
certified the importance of constitutional and legal guarantees of the right to elect and to be elected 
to state authorities and to bodies of local self-government in Ukraine. Especially it became actual 
with the adoption of the Electoral Code of Ukraine in 2019 and the elections hold on its basis. 
Approaches to classification of guarantees, understanding and provision of proper effects are 
ambiguous, but it is a key to identifying these guarantees as those being established by constitutional 
and legal norms aimed at effective provision of active, passive and nomination law. 
Without denying the established position about the classification of guarantees on political, 
economic, organizational and legal ones, it is appropriate to complement them with ideological 
guarantees, as well as to distinguish the features of generally recognized and domestic, special and 
procedural guarantees; guarantees of the subjects of the electoral process; the levels of 
implementation of such guarantees, etc. In particular, domestic guarantees are enshrined in the 
Constitution of Ukraine, the Electoral Code of Ukraine and other legal acts, while international 
guarantees are contained in relevant international documents. Their content contains the legal 
mechanisms for the implementation, protection and defense of the right to elect and to be elected, 
and the functional focus is to ensure active, passive and nominative rights of citizens. Such 
guarantees are part of a broader system of guarantees of citizens’ voting rights. The further studying 
of the abovementioned questions can be promising, taking into account foreign experience, national 
interests, needs and opportunities of citizens, as well as modern information technologies, etc. 
Keywords: constitutional and legal guarantees, the right to elect, the right to be elected, 
guarantees of human rights, species, Electoral code of Ukraine. 

Постановка проблеми. За останні роки в Україні відбулось активне реформування 
національного законодавства у багатьох сферах суспільних відносин. Особливо це стосується 
політичної сфери життєдіяльності, виборчих відносин. Не дивлячись на тривалий пошук оптимальної 
моделі виборчої системи, з початку 90-х років ХХ століття, лише наприкінці 2019 р. прийнято 
кодифікований акт, а саме Виборчий кодекс України. Це зумовило потребу ґрунтовного теоретичного 
вивчення низки ключових категорій, відповідних концептуальних підходів і засад їх розуміння і 
трактування, насамперед, з метою належного правозастосування. До таких можна віднести і виборче 
право, конституційно-правові гарантії права обирати та бути обраним до органів державної влади та 
місцевого самоврядування в Україні. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Неодноразово до проблематики гарантій прав 
людини, у тому числі виборчих прав, звертались у своїх наукових розвідках переважно вітчизняні 
сучасні вчені. Варто згадати праці учених конституціоналістів і муніципалістів, рідше представників 
науки адміністративного і кримінального права тощо. Так, відзначимо, внесок таких дослідників як 
Л. Гудзь, М. Гультай, В. Демиденко, Н. Камінська, В. Кампо, Ю. Ключковський, Р. Князевич, 
В. Кравченко, А. Магера, О. Марцеляк, В. Нестерович, І. Панкевич, В. Погорілко, Μ. Рябець, 
А. Селіванов, С. Серьогін, М. Смокович, О. Совгиря, М. Ставнійчук, Ю. Тодика, В. Федоренко, 
О. Фрицький, М. Цвік, В. Шаповал, Н.Шаптала та ін. Водночас, залишається чимало питань 
залишається предметом розгляду сучасної правової науки у даному контексті, що вимагають 
продовження наукових дискурсів. 

Тому метою даної статті є звернення уваги на існуючі підходи до класифікації 
конституційно-правових гарантій права обирати та бути обраним до органів публічної влади, 
розкриття особливостей їх окремих видів. 

Виклад основного матеріалу. У наукових джерелах поширене використання категорій 
«юридичні гарантії», «правові гарантії» та «конституційно-правові гарантії» тощо. Слід зазначити, що 
у різних державах як на рівні законодавства, так і на рівні політико-правової доктрини неоднозначними 
є підходи до їх регламентації та трактування. Спостерігається ситуація, коли іноді відсутні визначення 
цих понять у законодавстві або, навпаки, активно згадуються вони з належною інтерпретацією. 

Звернення до юридичної енциклопедичної літератури демонструє розуміння гарантій прав і 
свобод людини та громадянина як сукупності умов, засобів і способів, які забезпечують здійснення 
в повному обсязі та всебічну охорону прав і свобод особи. Поняття «гарантії» (франц. garantie – 
забезпечення, порука, запорука; умова) охоплює об’єктивні та суб’єктивні чинники, спрямовані 
на практичну реалізацію прав і свобод, усунення можливих перешкод їх повного або належного 
здійснення1. У словниках наведено ряд значень цього терміну: як забезпечення здійснення чого-
небудь і як умова, яка забезпечує, підтверджує здійснення, виконання чого-небудь; гарантування як 
дія розглядається в якості синоніму захисту, забезпечення; як сукупність установлених 
процесуальних та інституційних засобів захисту прав і свобод людини та громадянина, меж і умов їх 
можливих обмежень2. 

Узагальнення існуючих концептуальних підходів до розуміння конституційно-правових 
гарантій права обирати та бути обраним дозволяє їх визначити як упорядковану систему законодавчо 
регламентованих умов і правил, засобів і способів, що забезпечують повною мірою можливості 
громадян обирати та бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування 
в Україні, організацію і проведення виборів відповідно до чинного законодавства, міжнародно-
правових стандартів у даній сфері3. 

Т. Заворотченко підкреслює, що поняття гарантій відрізняється від конституційно-правових 
гарантій тим, що останні встановлюються Основним Законом держави та іншими законодавчими 
актами4. Л. Гудзь розглядає гарантії суб’єктивного виборчого права, перелічує систему соціально-

 
1 Діденко, О. М. (2020). Концептуальні підходи до визначення конституційно-правових гарантій права 
обирати та бути обраним. Сучасні аспекти науки: колективна монографія. Київ; Братислава, 199-216;  
Шемшученко, Ю. С. (ред.) (2012). Великий енциклопедичний юридичний словник. Київ: Юридична думка, 1020. 
2 Наливайко, Л. Р., Беляєва, М. В. (2010). Тлумачний термінологічний словник з конституційного права. 
Запоріжжя, 304; Ожегов, С. И., Шведова, Н. Ю. (2006). Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений. Москва; Catanese, M. (2006). Florencia. Garantías constitucionales del procesopenal. 
Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires <http://www.derecho.uba.ar/graduados/ponencias/catanese.pdf> 
(2020, березень, 10); Wilhelmi, M. A., Pisarello, G. (2008). Los derechos humanos y sus garantías: nаciones básicas. 
In: Pérez, J. B., Sánchez, V. M. (comps.) Los derechos humanos en el siglo XXI. Continuidad y cambios. Barcelona: 
Huygens Editorial, 31. 
3 Гудзь, Л. В. (2006). Гарантії виборчих прав громадян України і досвід їх реалізації в зарубіжних країнах. 
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 33, 50-58; Діденко, О. М. (2019). Еволюція 
розвитку виборчого законодавства України. Науковий вісник Луганського державного університету 

внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренко, 4, 35-45; Діденко, О. М. (2020). Концептуальні підходи до визначення 
конституційно-правових гарантій права обирати та бути обраним. Сучасні аспекти науки: колективна 

монографія. Київ; Братислава, 199-216. 
4 Заворотченко, Т. М. (2002). Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні: 
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ: НАН України. Інститут 
держави і права ім. В.М.Корецького, 220. 
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економічних, політичних, юридичних, організаційних передумов, засобів і способів, які створюють 
рівні можливості та оптимальні умови для безперешкодного здійснення громадянином своїх 
виборчих прав, свобод та інтересів. Відзначено, що юридичні гарантії охоплюють усі правові засоби, 
які забезпечують здійснення й охорону виборчих прав громадян. Їх можна розділити на дві групи: 

а) гарантії реалізації (використання) виборчих прав – юридичні засоби, які забезпечують 
правомірну реалізацію прав і свобод; 

б) гарантії захисту виборчих прав – юридичні засоби, які їх охороняють1. 
О.М. Стаднік виділяє об’єктивні гарантії реалізації виборчих прав та визначає їх як закріплені 

в нормах Конституції України основоположні норми-гарантії, норми-принципи, які певною мірою 
гарантують основним суб’єктам виборчого процесу реалізацію своїх виборчих прав – право обирати 
та бути обраним до органів державної влади чи до органів місцевого самоврядування2. 

У виданні «Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики» за ред. Μ. М. Рябця 
до нормативно-правових гарантій безпосередньої демократії відносять сукупність відповідно 
прийнятих норм права, які визначають загальні принципи функціонування інститутів прямого 
народовладдя і коло суб’єктів здійснення безпосередньої демократії та цілі, яких вона має досягнути3. 

У свою чергу, гарантії виборчих прав розглядають крізь призму видів виборів. Наприклад, 
Р. Князевич вивчає гарантії виборів Президента України, класифікуючи на 1) національні (загально-
соціальні, організаційно-правові та нормативно-правові), 2) міжнародно-правові гарантії виборів 
Президента України. При цьому до загально-соціальних гарантій виборів Президента України 
згаданий автор відносить політичні, економічні, ідеологічні тощо4. 

Гарантії права обирати та бути обраним часто характеризуються через встановлення ознак і 
змісту їх окремих складових чи видів забезпечення. В. Мостовщіков, виділяючи судові і позасудові 
гарантії виборчих прав, поділяє останні на 

1) загальні, що реалізуються в рамках захисту конституційних прав і свобод людини і 
громадянина (заборона на застосування будь-яких нормативних правових актів, які зачіпають права, 
свободи і обов’язки людини і громадянина, якщо вони не опубліковані офіційно для загального 
відома; забезпечення державного захисту прав і свобод людини і громадянина; надання кожній 
людині права на самозахист; заборона на видання законів, які скасовують або применшують права і 
свободи людини і громадянина, встановлення можливості обмеження прав і свобод людини і 
громадянина лише в суворо визначених в Конституції випадках); 

2) спеціальні, що реалізуються в рамках захисту виборчих прав (обов’язок виборчих комісій 
розглядати звернення про порушення законів, проводити перевірки за цими зверненнями, ініціювати 
подання про проведення перевірок та припиненні порушень виборчого законодавства, право комісії 
звертатися до органів судової влади з питань її компетенції, а також розглядати скарги і заяви 
на рішення нижчих комісій)5. 

Загалом найбільш поширена наукова позиція, за якою розрізняють чотири види гарантій: 
економічні, політичні, організаційні та юридичні. Спостерігається вузький підхід до класифікації 
гарантій виборчих прав, який передбачає віднесення наявних у законодавстві принципів, засобів чи 
механізмів до конкретної групи гарантій (політичні: порядок висунення кандидатів, правила 
голосування, принцип рівності суб’єктів виборчого права та ін.; організаційні: діяльність 
уповноважених суб’єктів виборчого права, принципи діяльності виборчих комісій, автоматизованої 
системи виборів тощо; економічні: умови фінансування виборів, відповідні фінансові заборони тощо). 

Серед вітчизняних учених домінує більш загальний підхід до диференціації електоральних 
гарантій, за яким до тієї чи іншої групи гарантій відносяться загальні явища суспільного життя, без 
прямого зв’язку з нормами виборчого права. Багато дослідників, розглядаючи гарантії реалізації 

 
1 Гудзь, Л. В. (2006). Гарантії виборчих прав громадян України і досвід їх реалізації в зарубіжних країнах. 
Вісник Харківського націоного університету внутрішніх справ, 33, 51-52. 
2 Стаднік, О. М. (2010). Загальносоціальні та нормативно-правові гарантії реалізації виборчих прав. Часопис 

Київського університету права, 3, 77-81. 
3 Рябець, М. М. та ін. (ред.) (2001). Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики. Київ: 
Центральна виборча комісія, 336. 
4 Князевич, Р. П. (2002). Конституційно-правові засади виборів Президента України: проблеми теорії і практики: 
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса: Одеська 
Національна Юридична Академія, 18. 
5 Веденеев, Ю. А., Мостовщиков, В. Д. (2003). Введение в избирательное право. Москва: РЦОИТ, 208. 
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виборчих прав громадян звертають увагу, що політичні гарантії – це зорієнтована політика держави, 
її направленість на створення стійких політичних структур, які виключають дестабілізацію 
у суспільстві. Економічні гарантії, продовжує автор, передбачають відповідну матеріальну основу, 
яка покликана забезпечувати вільне використання прав. Одним із основних завдань законодавства є 
створення рівних політичних і економічних можливостей громадян при реалізації пасивного і 
активного виборчого права1. 

Д. Реут визначає інформаційні гарантії як гарантії виборчих прав, що виражаються 
в обов’язковому доведенні до відома виборців інформації про вибори та класифікує їх: за стадіями 
виборчого процесу на гарантії, що застосовуються в період виборчої кампанії та гарантії, що 
застосовуються поза періодом виборчої кампанії; за функціями на гарантії, спрямовані 
на забезпечення можливості участі виборців у виборах, гарантії, спрямовані на забезпечення 
усвідомленості волевиявлення, свободи і відповідальності вибору, гарантії, спрямовані 
на забезпечення громадського контролю за підготовкою і проведенням виборів2. 

Наведені наукові підходи свідчать про певну ситуативність досліджень у сфері гарантування 
виборчих прав, зокрема дана тематика досліджується або дуже широко (гарантування виборів, 
гарантії безпосередньої демократії), або вузько (нормативний аспект, об’єктивне чи суб’єктивне 
розуміння, окремий вид гарантій чи виборів тощо). 

У Виборчому кодексі Туркменістану 2013 р. розрізняються законодавчі та правові гарантії. 
Законодавчі гарантії пов’язані з регулюванням проведення виборів в державі та визначенням 
правового статусу виборців, кандидатів, виборчих комісій та інших учасників виборчого процесу та 
референдуму. Водночас під правовими гарантіями розуміються умови забезпечення загальних прав 
людини та громадянина під час виборів чи референдуму, встановлених нормами міжнародного та 
національного права. Зокрема, це право на вільне волевиявлення, особисту недоторканність, право 
на охорону виборчих прав та їх судовий захист тощо. Економічні гарантії полягають у забезпеченні 
державою рівних фінансових можливостей для участі громадян у виборах шляхом організації та 
проведення виборів за рахунок коштів Державного бюджету. Організаційні гарантії включають 
порядки та процедури щодо утворення виборчих округів та дільниць, формуванню виборчих комісій, 
складанню списків виборців, реєстрації кандидатів, організації агітації, проведення виборів, 
підрахунку голосів та оголошення результатів голосування. 

Відповідно до ст. 15 Виборчого кодексу Туркменістану інформаційні гарантії передбачають 
здійснення виборчого процесу та референдуму на засадах гласності та широкої інформованості 
громадян3. 

Останнє положення знаходить відповідне відтворення і у вітчизняних наукових роботах. Так, 
О.Д. Лізунова розглядає категорію «інформаційне забезпечення виборів» та відносить її певною 
мірою до складу системи гарантій виборчих прав громадян4. З розвитком інформаційних технологій 
і впровадження їх у виборчий процес актуалізуються проблеми визначення, реалізації інформаційних 
гарантій виборчих прав громадян. 

Особливістю конституційно-правових гарантій права обирати та бути обраним до органів 
публічної влади в Україні є їх до певної міри дуалістична правова природа, тобто їх зміст 
визначається як міжнародними документами, так і національним законодавством. Загальновизнані 
гарантії виборчих прав встановлені у Загальній декларації прав людини, затвердженій Генеральною 
Асамблеєю ООН 1948 р., Міжнародному пакті про громадянські та політичні права 1966 р., Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та її Протоколі №1. Спеціальними 
міжнародними актами, де конкретизуються загальновизнані права у сфері виборчого права, є 

 
1 Гудзь, Л. В. (2005). Гарантії реалізації виборчих прав громадян: проблеми і перспективи. Вісник Харківського 

національного університету внутрішніх справ, 31, 368-375. 
2 Реут, Д. А. (2015). Информирование избирателей как гарантия реализации активного избирательного права 
граждан в Российской Федерации: дисертация на соискание научной степени кандидата юридических наук. 
Москва: Академия Генеральной прокуратуры РФ, 225. 
3 Избирательный кодекс Туркменистана, 2013 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.06.2020) 
(Меджлис Туркменистана). Юрист <https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31386493 #pos=6;-106> 
(2020, липень, 09). 
4 Лізунова, О. Д. (2019). Конституційно-правові основи інформаційного забезпечення виборів в Україні: 
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ: Національна Академія Наук 
України Інститут Держави І Права ім. В. М. Корецького, 237. 
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Декларація про критерії вільних і справедливих виборів від 1994 р., Загальна декларація про 
демократію від 1997 р., Конвенція про стандарти демократичних виборів, виборчих прав і свобод 
у державах-учасницях СНД 2002 р, Кодекс належної практики у виборчих справах від 2002 р., 
Резолюція ПАРЄ «Про ліквідацію обмежень на право голосу» від 2005 р. тощо. 

Ними встановлено гарантії права участі людини у державних справах своєї країни, у т.ч. і через 
реалізацію права на рівний доступ до державної служби; загального, рівного, прямого виборчого 
права при таємному голосуванні; мінімальні вимоги демократичності, справедливості та 
транспарентності виборів, виконання яких є підставою для визнання виборів з боку іноземних держав. 
Зокрема, зазначена Конвенція 2002 р. підтверджує необхідність законодавчого гарантування права 
обирати та бути обраним, тобто конституційного закріплення цього права і визначення особливостей 
його реалізації у законах держави. Деталізовано організаційну гарантію пасивного виборчого права 
в частині паритетного підходу до формування виборчих округів. 

Однією з матеріальних гарантій права бути обраним є фінансування виборчої кампанії 
кандидата. Конвенція підтверджує загальновизнані економічні заходи виборчого процесу: 
фінансування виборів державою; заборона фінансування виборчих кампаній кандидатів з іноземних 
джерел; регулювання формування виборчих фондів кандидатів; сувора звітність щодо руху коштів 
виборчих фондів1. Однак тут не згадується про інститут застави для кандидатів та відсутні 
застереження щодо майнових фільтрів при реєстрації кандидатів. 

У Декларації про критерії вільних і справедливих виборів від 1994 р. конкретизується низка 
принципів виборчого права, вона є обов’язковою для країн, які до неї приєдналися. У контексті цього 
дослідження інтерес становлять гарантії особистої безпеки кандидатів, вимоги невтручання держави 
у вибори, недопустимості підкупу виборців та принципи механізму проведення виборів. Так, у п.п. 5, 
8 згаданої Декларації встановлено, що право кандидатів на безпеку їх життя і власності повинно бути 
визнано і захищено. Держави повинні вжити необхідних заходів, щоб партії, кандидати та їх 
прихильники користувалися рівною безпекою, а державні органи виконували необхідні кроки для 
запобігання випадкам насильства в ході виборів2. Прикметно, що на сьогодні у Кримінальному 
кодексі України 2001 р. не закріплено спеціальних складів злочинів проти життя, здоров’я та 
власності як кандидатів, так і довірених осіб, спостерігачів і посадових осіб політичних партій. 

Еталонним документом Ради Європи у галузі виборчого права є Кодекс належної практики 
у виборчих справах, ухвалений Венеціанською Комісією 2002 р. В його основу закладено керівні 
принципи щодо виборів, які стали наслідком узагальнення та стандартизації досвіду європейських 
виборчих систем. Так, загальноєвропейськими виборчими принципами визнаються загальність, 
рівність, вільність, таємність і безпосередність виборчого права3. У вказаному Кодексі деталізуються 
їх зміст та особливості реалізації. За своєю суттю зазначені принципи мають гарантійну природу та 
в контексті нашого дослідження можуть розглядатися як гарантії права обирати та бути обраним. 

Реалізацію права обирати та бути обраним розробники Кодексу корелюють з такими 
умовами: додержання основних прав людини, конституційно-правове регулювання виборчого 
процесу, стабільність виборчого законодавства, наявність відповідального органу за проведення 
виборів, безсторонність цього органу, ефективний моніторинг виборів, дієві механізми захисту 
виборчих прав. 

Особливу увагу слід звернути на положення Кодексу про те, що основні елементи виборчого 
права, зокрема власне виборчу систему, склад виборчих комісій і визначення між виборчих округів 
не можна переглядати менш, як за рік до проведення виборів або ж їх треба закріпити в конституції 
або в документі, що має більше високий статус, ніж звичайний закон; виборче законодавство має бути 
захищеним від партійно-політичних маніпуляцій4. Заборона частої зміни виборчого законодавства, 
особливо перед виборами, є важливою гарантією його стабільності, але передбачене Кодексом 

 
1 Конвенція Про стандарти демократичних виборів, виборчих прав і свобод у державах-учасницях СНД, 2002 
(Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_622#Text> (2020, December, 23). 
2 Декларация о критериях свободных и справедливых виборов, 1994 (Совет Межпарламентского Союза). 
Демократия.ру <https://www.democracy.ru/library/laws/international/el_declaration1994.html> (2020, June, 05). 
3 Ключковський, Ю. (ред.) (2009). Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права. Матеріали 

Венеціанської Комісії, Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів, Конгресу місцевих і регіональних влад 

Ради Європи. Київ, 500. 
4 Там само. 
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застереження про можливість обійти цю заборону, через внесення відповідних змін до законів вищого 
рівня, може повністю нівелювати цю гарантію. Зокрема, для країн з демократією, що розвивається і 
неусталеною повною законодавчою процедурою це застереження може бути використано для 
маніпуляцій з виборчим законодавством з боку провладної більшості. У цьому контексті дієвим 
видається такий спосіб уникнути маніпулювання – зазначити в конституції, що в разі внесення змін 
до закону про вибори на наступних виборах ще буде застосовано колишню систему, принаймні якщо 
ці вибори відбудуться протягом наступного року, а нова система набуде чинності вже після цього. 
Видається, що для деяких країн, в яких ще відсутня демократична виборча традиція, такий спосіб 
зміни виборчого законодавства має бути визнаний обов’язковим. 

Конституційне закріплення мають і гарантії загального, рівного, прямого, вільного та 
таємного виборчого права, що встановлені у ст.71 Розділу ІІІ «Вибори. Референдум» Конституції 
України1. Особливості реалізації гарантій активного та пасивного виборчого права встановлені  
у Виборчому кодексі України. Аналіз його структури і змісту дозволяє виділити специфічні риси 
використаного законодавцем підходу до гарантування виборчих прав громадян. Так, його 
розробники наділили принципи гарантійною природою та через них закріпили загальновизнані 
гарантії виборчого права. 

Водночас у цьому Кодексі окремо регулюються питання інформаційного, матеріально-
технічного і фінансового забезпечення виборів. З огляду на етимологію поняття та зміст категорії 
«гарантії», очевидно законодавець окремо виділяє інформаційні, матеріально-технічні та фінансові 
гарантії виборів. Через те, що у законодавстві прямо визначена сфера їх дії (забезпечення виборів, їх 
підготовки та проведення), то можна говорити про процесуальну природу цих гарантій. При цьому 
у Кодексі використовується, але не розкривається зміст, поняття гарантій. Зокрема, законодавчо 
закріплені гарантії діяльності кандидатів, політичних партій, офіційних спостерігачів та інших 
суб’єктів виборчого процесу на виборах. Однак розгляд відповідних статей Кодексу щодо зазначених 
«гарантій діяльності» свідчить про їх змішану правову природу, оскільки вони стосуються скоріше 
гарантій трудових прав кандидатів (право на неоплачувану відпустку під час виборів, заборона 
звільнення або переведення кандидата без його згоди) та додаткових гарантій представництва 
кандидатів та інших суб’єктів виборчого процесу під час виборів (через уповноваженого 
представника, довірених осіб, офіційних спостерігачів). 

За своєю суттю зазначені гарантії швидше стосуються окремих аспектів та умов участі 
кандидатів та інших суб’єктів виборчого процесу у виборах, а не їх діяльності. Окремо звернемо увагу 
на визначені законодавцем типи виборів та закладення їх типології в основу класифікації різновидів 
гарантій виборчих прав та виборчого процесу. Так, Виборчий кодекс України виходячи 
із класифікації загальнодержавних виборів та місцевих виборів, окремо регулює спеціальні 
організаційні, фінансові та інформаційні гарантії підготовки та проведення різних типів виборів. 

На підставі вищевикладеного, закладеного у кодексі змішаного підходу розуміння 
гарантування виборчих прав, можна виділити систему гарантій права обирати та бути обраним, що 
включає: 

загальновизнані гарантії, представлені у Кодексі у виді принципів виборчого права; 
інформаційні, матеріально-технічні та фінансові гарантії підготовки та проведення різних видів 
виборів (закріплені у Кодексі через категорію «забезпечення»), які є 

спеціальними (окремо визначені стосовно для кожного виду виборів), 
процесуальними (поширюються на підготовку та проведення виборів) гарантіями; 
гарантії діяльності суб’єктів виборчого процесу (визначені через поняття «гарантії»), які 

включать гарантію трудових прав кандидатів та декілька гарантій представництва суб’єктів 
у виборах, вони стосуються більше участі суб’єктів у виборчому процесі. 

Взагалі законодавець розглядає гарантії у сфері виборчого права вузько, обмежуючи їх зміст 
двома різновидами гарантій участі суб’єктів у виборчому процесі (питання представництва і трудових 
прав). Такий підхід дещо дисонує з такими поняттями, які використовуються у Кодексі, але 
не уточнюються, як: «гарантії права громадян на участь у виборах», яке міститься у преамбулі 
Кодексу та поняття «гарантії реалізації виборчих прав громадян», що використовується для 
визначення основної засади виборчого процесу (п.1 ч. 1 ст. 21 Виборчого кодексу України).2 

 
1 Конституція України, 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 30, 141. 
2 Виборчий кодекс України, 2019 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/396-IX> (2020, December, 23). 
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Запропоновану систему гарантій виборчих прав громадян, встановлену на підставі аналізу 
Виборчого кодексу України, можна розглядати на трьох рівнях, залежно від їх обсягу, а саме: 

1) на рівні загальновизнаних гарантій виборчих прав; 
2) на рівні процесуальних гарантій виборчого процесу; 
3) на рівні окремих видів гарантій участі суб’єктів у виборах (виділення цього рівня зумовлено 

прямим закріпленням саме цих гарантій у законодавстві). 
Обмежений обсяг не дозволяє детально розглянути гарантії права обирати та бути обраним 

до органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні на кожному із зазначених 
рівнів. Перспективними видаються ряд напрямів подальших наукових розвідок, зокрема, стосовно 
визначення ролі і значення юридичної відповідальності у системі гарантій права обирати та бути 
обраним до органів публічної влади, а також співвідношення і взаємозв’язку з гарантіями інших прав 
громадян у виборчому процесі. 

Висновки. Модернізація національного законодавства України та досвід проведення виборів 
у нашій державі демонструє низку позитивних тенденцій. З прийняттям Виборчого кодексу 2019 р. і 
проведенням виборів на його основі засвідчена важливість конституційно-правових гарантій права 
обирати та бути обраним до органів влади в Україні. Неоднозначними є підходи до їх класифікації, 
розуміння і забезпеченням дієвості. Ключовим є визначення власне цих гарантій як встановлених 
конституційно-правовими нормами правових механізмів, що спрямовані на ефективне забезпечення 
активного, пасивного та номінаційного права. 

Не заперечуючи усталеного підходу до класифікації гарантій на політичні, економічні, 
організаційні та юридичні, доречним є їх доповнення ідеологічними, виокремлення особливостей 
загальновизнаних і внутрішньодержавних, спеціальних і процесуальних гарантій, гарантій діяльності 
суб’єктів виборчого процесу, рівні реалізацій таких гарантій і т.д. Зокрема, внутрішньодержавні 
гарантії закріплені в Конституції України, Виборчому кодексі України, інших нормативно-правових 
актах, а міжнародно-правові містяться у відповідних міжнародних документах. Їх зміст становлять 
правові механізми реалізації, охорони та захисту права обирати та бути обраним, а функціональна 
спрямованість полягає у забезпеченні активного, пасивного та номінаційного права громадян. Такі 
гарантії входять до складу більш широкої системи гарантій виборчих прав громадян. 

Перспективним є подальше вивчення конституційно-правових гарантій права обирати та бути 
обраним до органів публічної влади, з урахуванням зарубіжного досвіду, національних інтересів, 
потреб і можливостей громадян, а також сучасних інформаційних технологій тощо. 
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«НЕОФІЦІЙНЕ ПРАВО» І «ТІНЬОВЕ ПРАВО»: 
АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД  
ДО РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ 

Ideological and methodological pluralism that dominates in contemporary jurisprudence expands 
research opportunity in studying the law and phenomena related to the law. On the other hand, 
contemporary jurisprudence reflects a growing interest of legal plurality and diversity, not only in 
traditional societies, but also in the developed information societies. Inter alia, concepts of 
«informal law», «unofficial law», «non-state law», and «shadow law» have now been introduced 
into academic discourse of legal theorists. 
Categories of «unofficial law» and «shadow law» are usually considered as interrelated. Since the 
identification of unofficial law and shadow law seems to be theoretically and methodologically 
unjustified, the need arises to distinguish them. It seems that the differences between these 
phenomena can be quite clearly seen provided the correct methodology is used. 
The main methodological instrument of this research is axiological (value-oriented) approach. In 
its core axiological approach assumes that legal phenomena and processes should be studied in 
terms of their value for society and the individual. Value is studied as ability of law to serve the 
purpose and meanwhile a mean to meet socially just, progressive needs and interests of 
individuals and society. 
The conclusion is that «shadow law» is not a kind of unofficial law, because it contradicts the core 
idea of law. «Shadow law» is a special form of non-law that ignores social values and the value of 
law in general. On the contrary, unofficial law that is formed on the basis of social practice, 
individual human activity in the process of social communication within certain social relations, 
on the one hand. And social values, on the other hand, are equally necessary interrelated 
regulators of behaviour that complement each other. 
Keywords: axiological approach, legal plurality, non-law, «shadow law», unofficial law, value of law. 

Постановка проблеми. Світоглядний і методологічний плюралізм, який домінує у сучасній 
загальнотеоретичній юриспруденції, істотно розширює можливості дослідження права і пов’язаних 
з ним явищ. Різні теоретичні і практичні аспекти неофіційного права і правового плюралізму 
в традиційних та сучасних суспільствах отримали значну увагу вчених усього світу1. 

З іншого боку, сучасна юриспруденція відображає зростаючий інтерес до правового 
різноманіття, причому не тільки в традиційних суспільствах (що було основним предметом 
досліджень антропологів права), але і в розвинених інформаційних суспільствах. У даний час 
до наукового обороту активно увійшли такі категорії, як «неофіційне право», «недержавне право», 

 
1 Benda-Beckmann, K. V., Turner, B. (2018). Legal pluralism, social theory, and the state. The Journal of Legal 

Pluralism and Unofficial Law, 50:3, 255-274. DOI: 10.1080/07329113.2018.1532674; Дудченко, В. В. (2006). 
Традиція правового розвитку: плюралізм правових вчень. Одеса: Юридична література, 267-274; Рулан, Н. (1999). 
Юридическая антропология. Москва: Норма, 24-50. 
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«тіньове право». Незважаючи на підвищений інтерес дослідників до вказаних категорій, вони 
залишаються недостатньо вивченими. Оскільки ні повного визначення, ні вичерпної характеристики 
ознак неофіційного і тіньового права в науці немає, допускається їх ототожнення. Розбіжності між 
ними, як уявляється, слід шукати за допомогою методологічних засобів, відмінних від методології 
класичної юриспруденції, зокрема, за допомогою аксіологічного підходу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам неофіційного і тіньового права 
приділяють багато уваги як вітчизняні, так і зарубіжні вчені (В.М. Баранов, В.А. Бачинін, 
С.В. Бірюков, В.В. Завальнюк, Г.М. Ланова, Ю.О. Тихомиров, О.М. Трикоз, О.О. Уварова, та ін.). 
При цьому зазначені категорії зазвичай розглядаються як взаємопов’язані. Тіньове право уважається 
типом неофіційного права (В.В. Завальнюк1), небезпечним різновидом негативного неофіційного 
права (О.М. Трикоз2), різновидом негативного неофіційного права і одночасно специфічною формою 
неправа (В.М. Баранов3). Оскільки ототожнення неофіційного і тіньового права є теоретично і 
методологічно невиправданим, виникає необхідність їх розмежування. 

Метою статті є дослідження відмінностей між неофіційними і тіньовим правом 
з використанням аксіологічного підходу. 

Виклад основного матеріалу. У вітчизняній юриспруденції питання неофіційного права 
переважно розглядаються в контексті дослідження права як надзвичайно складного, багатогранного і 
багатоаспектного феномена. Ще на початку третього тисячоліття Ю.М. Оборотов вказував, що «під 
державним правом (правом держави) найчастіше ховаються інші недержавні форми права, які 
сьогодні стають теоретичною базою концепції правового плюралізму»4. 

Юридична антропологія давно стверджує, що право існує і діє незалежно від того, що декларує 
держава, і це твердження є одним з найбільш значущих результатів юридико-антропологічних 
досліджень. Але в наші дні цей висновок поділяють науковці, які сповідують інші парадигмальні 
установки. Так, один з найбільш авторитетних теоретиків права Б. Таманага визнав, що «право є 
народним концептом, тобто право – є те, що люди всередині соціальних груп стали розглядати і 
іменувати правом ... Державне право в даний час є прикладом парадигми права, але в різний час і 
в різних місцях, в тому числі і сьогодні, люди розглядали в якості права: міжнародне право; звичаєве 
право; версії релігійного закону; lex mercatoria; общинне право; природне право і багато іншого»5. 

Розглядаючи правовий порядок як специфічну правову реальність, А.Ф. Крижанівський 
виокремлює правопорядок як результат діяльності держави (державний правопорядок) і правовий 
порядок як результат масової, стихійної соціальної діяльності людей у правовій сфері (громадянський 
правовий порядок). «Громадянський, неофіційний правовий порядок складається, з одного боку, 
внаслідок суспільної реакції на офіційний правопорядок, як результат законопокірної діяльності 
людей, а з іншого, внаслідок масової правової практики конкретних суб’єктів, що вступають 
в опосередковані правом соціальні відносини». Вчений стверджує, що їх розмежування має важливе 
методологічне значення, оскільки дозволяє запропонувати шляхи, що ведуть до компромісу та 
узгодження офіційного і неофіційного правопорядку6. 

Зв’язок офіційного та неофіційного правопорядку виявляється і на нормативному рівні. На думку 
О.В. Крижановської, недержавний правовий порядок живить неофіційне, або недержавне право, яке: 
а) підтримується і реально відтворюється релевантними суб’єктами в процесі їх діяльності; б) здатне 
породжувати наслідки, які є значущими для суб’єктів і можуть мати юридичний характер7. 

У дослідженні О.О. Уварової недержавним правом вважаються правила поведінки, створені 
недержавними акторами (громадськими організаціями, політичними партіями, релігійними 
інститутами, етнічними групами, інтернет-спільнотами тощо), на противагу державному праву, яким 

 
1 Завальнюк, В. В. (2014). Офіційне та неофіційне право: антропологічне дослідження. Актуальні проблеми 

політики, 51, 12-21. 
2 Трикоз, Е. Н. (2005). «Теневое право»: миф или реальность? Законодательство и экономика, 1, 56-60. 
3 Баранов, В. М. (2002). О теневом праве. Новая правовая мысль, 1, 13-20. 
4 Оборотов, Ю. М. (2003). Традиції та новації в правовому розвитку: загальнотеоретичні аспекти: 
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса: ОНЮА, 8. 
5 Tamanaha, B. Z. (2007). Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global. Sydney Law Review, 30, 396. 
6 Крижановський, А. Ф. (2009). Правовий порядок в Україні: витоки, концептуальні засади, інфраструктура. 
Одеса: Фенікс, 482. 
7 Крижановська, О. В. (2016). Офіційний та неофіційний правопорядок: нормативний та інституційний аспекти. 
Науковий вісник публічного та приватного права, 1-1, 11. 
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є норми, створені або санкціоновані державою. В розвиток ідеї А.Ф. Крижанівського цей автор 
підтримує ідею визнання недержавного правопорядку: «Існує необхідність усвідомленого прагнення 
до того, щоб в державному правовому регулюванні зберігався або навіть спеціально створювався 
простір, який міг би заповнюватися альтернативними правовими порядками. Це надавало б 
можливість для продуктивної взаємодії між декількома (або навіть багатьма) правовими системами, 
що перетинаються, шляхом вироблення відповідних процедурних механізмів, інститутів і практик, 
спрямованих на співіснування, а не на ліквідацію, юридичного плюралізму»1. 

Досліджуючи право в рамках антропологічного дискурсу, В.В. Завальнюк визначив етнічні 
корені особливого права співтовариства, яке можна назвати неофіційним правом. Сполучною ланкою 
між офіційним і неофіційним правом, на думку вченого, є звичаєве право, яке одночасно має 
недержавне походження і державну санкцію. Різновидом неофіційного права дослідник вважає 
«тіньове право», в тому числі глибоко вкорінену традицію помсти за образу, нанесену індивіду і / або 
його роду2. На нашу думку, таке ототожнення потребує, як мінімум, критичної оцінки. 

Зарубіжні вчені найбільше уваги приділяють тіньовому праву. Одним з перших тіньове право 
як негативну трансформацію позитивного права визначив В.А. Бачинін: «позитивне право, ставши 
на шлях самозаперечення, в нормативно-ціннісному сенсі перетворюється на власну протилежність – 
право негативне»3. Така характеристика, на наш погляд, найбільш відповідає сутності тіньового 
права. Не випадково В.М. Баранов вважає, що «тіньове право і змістовно, і формально більш 
віддалене від офіційного, як позитивного, так і негативного. Воно – неправо особливого виду, може 
бути, навіть четверта форма неправа, яку Г.В. Гегель (він, як відомо, позначив три основні форми 
неправа) не помітив, або не вважав за потрібне виокремити»4. 

У дослідженні А.А. Фоміна виділено ряд негативних соціальних явищ кримінального 
властивості, в термінах яких присутній прикметник «тіньової»: «тіньова» економіка, «тіньова» 
культура, «тіньова» юстиція і навіть «тіньовий» держава. Розвиток тіньового права вважається 
фактором, загрозливим юридичної безпеки суб’єктів права5. 

Тіньове право, на думку О.М. Трикоз, можна визначити як поняття, що узагальнює різні 
специфічні види «неправової» дійсності. У зв’язку з цим сам термін «тіньове право» слід брати в лапки, 
оскільки він означає особливий різновид соціальних норм, що регулюють специфічну сферу суспільних 
відносин, які не виходять від держави, не захищаються силою державного примусу і не мають 
формальної визначеності. Воно являє собою небезпечний різновид негативного неофіційного права, що 
знаходиться в стані боротьби з офіційним правом6. Прикладами найпоширеніших проявів тіньового 
права радянського періоду вважаються так зване «телефонне право» і «номенклатурне право», які діяли 
в партійних та інших радянських органах для отримання чиновницьких портфелів, дефіцитних товарів, 
житла, інших благ і соціальних (або асоціальних) послуг. У сучасних умовах ці традиції дещо змінилися 
і одночасно активізувалися. У своєму дослідженні О.М. Трикоз аналізує прояви «тіньового права» 
у всіх сферах суспільного життя: освіті, науці, культурі, праці та зайнятості, законодавчої діяльності, 
сфері державного управління, судовій системі та правоохоронних органах, корпоративних відносинах, 
договірному праві, тюремній субкультурі тощо7. Слід зауважити, що із запропонованих автором 
позицій важко відокремити тіньове право від інших соціальних регуляторів, які не мають асоціального 
характеру (корпоративних норм, ділових звичаїв тощо). 

На думку В.М. Баранова, тіньове право є негативним проявом юридичного плюралізму, 
специфічною формою неправа, небезпечним різновидом негативного неофіційного права, яке являє 

 
1 Уварова, О. О. (2015). Недержавне право: запрошення до дискусії. Право і громадянське суспільство 
<http://lcslaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/1-10-2015/item/198-nederzhavne-pravo-zaproshennya-do-dyskusiyi-
uvarova-o-o> (2021, березень, 10). 
2 Завальнюк, В. В. (2014). Офіційне та неофіційне право: антропологічне дослідження. Актуальні проблеми 

політики, 51, 13. 
3 Бачинин, В. А. (2001). Неправо (негативное право) как категория и социальная реалия. Государство и право, 
5, 20 
4 Баранов, В. М. (2002). О теневом праве. Новая правовая мысль, 15. 
5 Фомин, А. А. (2006). Юридическая безопасность субъектов российского права: Вопросы теории и практики: 
автореферат диссертации на соискание научной степени доктора юридических наук. Саратов: ГОУВПО 
Саратовская государственная академия права, 42. 
6 Трикоз, Е. Н. (2005). «Теневое право»: миф или реальность? Законодательство и экономика, 1, 56. 
7 Там само, 58-59. 
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собою звід асоціальних, обов’язкових, встановлених учасниками суспільних відносин приписів, символів, 
ритуалів, жестів, жаргону, який перебуває у стані боротьби з офіційним правом, і яким регламентуються 
всі етапи протиправної діяльності, створюється тіньовий правопорядок, який охороняється спеціальними 
морально-психологічними, матеріальними і фізичними санкціями1. На нашу думку, усі ознаки «тіньового 
права», наведені В.М. Барановим унеможливлюють зроблений ним висновок про наявність особливого 
тіньового правопорядку, ще й забезпеченого моральними санкціями. 

Вельми песимістичні висновки містить робота Р.З. Рувинського про те, що конфлікт офіційного 
права з «тіньовими нормами» є свого роду злою долею сучасних суспільств. На думку вченого, 
в найбільш гостру фазу колізія між ними вступить тоді, коли суспільство виявиться на піку кризи, а 
держава буде явно не в змозі справлятися з вирішенням завдань, що постають перед ним. Тоді 
соціальні інститути, які перебували в тіні, проявлять себе в повній мірі, а вимоги законодавства 
не буде виконувати вже ніхто2. 

Про мовчазне протистояння офіційного і неофіційного права пише і А.В. Скоробогатов, при 
цьому відзначаючи розширення сфери дії останнього. Неофіційним правом вважається сукупність 
правил поведінки, що сформувалися в певній соціальній групі (суспільстві) для досягнення 
безконфліктного співіснування членів групи, які всіма членами співтовариства сприймаються 
однаково, вважаються обов’язковими і виступають установкою для здійснення правових дій, 
спрямованих на задоволення групових і особистих інтересів 3. В цілому з таким визначенням можна 
погодитися, але запропонована дослідником типологія неофіційного права, яка охоплює звичаєве, 
соціальне, тіньове і релігійне право, є дискусійною. 

Загалом оцінка «тіньового права», як бачимо, є негативною. Проте, існує й думка, що «тіньове 
право» може виступати як свого роду соціальний етап правотворчості. Проте розмежування цих 
понять є питанням підходу до розуміння тіньо поняття «тіньове право». Більшість юристів, які 
досліджували феномен тіньового права вважають, що це явище є суто негативним, адже такі норми 
регулюють існуючі в суспільстві відносини всупереч правовим принципам. Проте, в деяких ситуаціях 
вони відображають потреби суспільства у правовому регулюванні та більш повно реалізують 
дотримання правових принципів, ніж існуючі офіційні норми, і можуть служити поштовхом для 
правового закріплення досконалішого порядку здійснення тих чи інших відносин. У такому випадку 
тіньове та фактичне право є тотожними поняттями. Але лише у цьому, бо норми тіньового права – 
лише один з видів фактичних норм, що завжди характеризує незаконну поведінку, здійснювану 
за чіткими, систематизованими правилами, а також завжди асоціюється з правосвідомістю 
деформованих видів. Фактичні ж норми, які не стосуються тіньової правотворчості, можуть 
уособлювати дію певних неформальних правил поведінки до перетворення їх у право (на етапі їх 
суспільного оформлення) або тих норм, які діють поряд з правом та не суперечать йому, певним 
чином доповнюють дію правових приписів. 

Отже, загалом можна констатувати відсутність достовірних критеріїв розмежування 
неофіційного та «тіньового» права. 

На наш погляд, категорії «неофіційне право» і «тіньове право» слід розмежовувати, 
використовуючи аксіологічний підхід. На думку А.О. Фальковського, «аксіологічний підхід є 
інтегруючим, він імпліцитно присутній в кожному з концептуальних дослідницьких підходів, і з його 
допомогою визначається: по-перше, цінність права як соціального регулятора; по-друге, здатність 
права втілювати в життя певні цінності, по-третє, ціннісне наповнення права»4. Маючи в якості 
мірила права та неправа правові цінності, такі як свобода, справедливість, рівність, правосуддя, 
правопорядок5 можна з’ясувати, яким є співвідношення неофіційного та «тіньового» права. 

 
1 Баранов, В. М. (2014). Теневое право как антиюридическая жизнь. Вестник Нижегородской академии МВД 

России, 4 (28), 16. 
2 Рувинский, Р. З. (2017). Конфликт официальных и теневых норм как судьба современных обществ. 
Юридическая техника, 11, 296. 
3 Скоробогатов, А. В. (2018). Неофициальное право в правовой реальности Росссии. Ученые записки 

Казанского филиала «Российского государственного университета правосудия», XIV, 41 
<https://www.researchgate.net/publication/327680682_Neoficialnoe_pravo_v_pravovoj_realnosti_Rossii_Unofficial_ 
law_in_the_law_reality_of_Russia> (2021, березень, 03). 
4 Фальковський, А. О. (2011). Аксіологічний підхід в методології сучасної юриспруденції : автореферат 
дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук. Одеса: НУ «ОЮА», 12.  
5 Горобец, К. В. (2013). Аксиосфера права: философский и юридический дискурс. Одесса: Фенікс, 90. 
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На нашу думку, неофіційне право є соціальним феноменом, який відображає домінуючі 
в суспільстві цінності як духовну основу соціуму, а «тіньове» право, навпаки, являючи одну 
з сучасних форм неправа, суперечить суспільним цінностям. Для обґрунтування цього твердження 
слід звернутися до ідей Гегеля про неправо. Філософ досить часто використовував цю категорію, 
демонструючи її семантичну гнучкість. У неправі вбачається протиставлення сутності (право в собі, 
загальна воля) і явища (особлива воля). У неправі явище починає грати роль суті, тобто неправо є 
видимість сутності, «[…] за допомогою її зникнення право отримує визначення міцного і чинного»1. 
Гегель виділив і проаналізував різні форми неправа: ненавмисне неправо; обман; злочин. Очевидно, 
цей перелік не можна вважати вичерпним, оскільки в сучасних умовах неправом є і «тіньове» право. 

Інтерпретуючи ідеї Гегеля, неправом слід уважати, перш за все, суб’єктивне заперечення права, 
коли воно втрачає свою цінність для конкретного суб’єкта в конкретних суспільних відносинах. Інше 
значення «неправо» набуває у Г. Радбруха, який застосував термін «законне неправо» для 
характеристики закону, який заперечує основну ідею права – ідею справедливості. У сучасній 
юридичній літературі для позначення нормативно-правового акта, зміст якого не відповідає суті 
права, використовуються терміни «неправовий закон», «антиправовий закон» як вираз державного 
свавілля. Зокрема, Н.В. Конєва вважає, що антиправовий закон – одна з численних форм неправа 
в сучасному світі. Неправо, в якій би формі воно не існувало, є негативною категорією з позиції 
більшості людей2. 

З таким твердженням слід погодитися, але необхідно уточнити, що антиправовий закон як 
форма неправа є результатом публічно-владної діяльності держави. Інші форми неправа можуть 
породжуватися суспільством або окремими соціальними групами, проявлятися в деформованій ролі 
права як регулятора суспільних відносин, а також в таких неправових явищах суспільного життя, як 
злочинність, корупція; правовий нігілізм тощо. Однак жодне з них не може «претендувати» 
на регулювання суспільних відносин із застосуванням суто юридичних засобів. 

Особливе місце серед сучасних форм неправа займає тіньове право, яке проникає в усі форми 
неправової реальності. Так, В.І. Шакун справедливо вважає, що «тіньове право, перш за все, 
регулює взаємини серед осіб, схильних до вчинення злочинів або які перебувають в установах 
виконання покарань. У цій сфері суспільного життя воно існує не один десяток років і поступово 
поширюється на інші сфери, перш за все на економічну». У той же час учений підкреслює, що 
«тіньове право формує соціальне існування, поведінку і спосіб життя багатьох людей, серед яких 
особи, які вчинили злочин, складають незначну кількість»3. Дійсно, положення тіньового права 
регулюють не тільки поведінку людей, що знаходяться «поза законом», а й багато інших актів 
правозначущої поведінки. 

Суб’єкти такої поведінки відторгають право, встановлене державою, та інші соціальні норми 
у зв’язку з невідповідністю задоволення їх потребам при їх реалізації, що призводить до вироблення 
ними власних правил поведінки в тій чи іншій ситуації. Такі правила мають явно негативний характер 
порівняно із нормами як офіційного, так і неофіційного права. 

Слушні думки з цього приводу висловлює А. В. Скоробогатов. Він вважає, що «правові норми 
(норми неофіційного права) мають відповідати не тільки соціальному правовому досвіду, а й 
соціально-правового розвитку. Вони є іманентними регуляторами правової поведінки людини 
незалежно від їх усвідомлення як такі». На думку вченого, правова норма має бути загальнозначущою 
або в соціальній правосвідомості, або визнаватися такою окремим суб’єктом. Якщо ж значимість 
правової норми нівелюється, в свідомості людини формується власна система правил, яка зазвичай 
не відповідає груповим інтересам (індивідуальне право). У такому випадку «цілепокладання може 
привести людину до негативного ставлення до соціальних правових цінностей і, як наслідок, 
неправомірної поведінки (не тільки з позицій офіційного, а й неофіційного права)»4. Інакше кажучи, 

 
1 Гегель, Г.В.Ф. (1990). Философия права. Москва: Мысль, 138. 
2 Конєва, Н. В. (2016). Антиправовий закон як форма вияву неправа. Науковий вісник публічного та 

приватного права, 1-1, 138-145. 
3 Шакун, В. І. (2013). Концептуальні засади розвитку кримінологічної науки в Україні. Вісник Асоціації 

кримінального права України, 1 (1), 372. 
4 Скоробогатов, А. В. (2018). Неофициальное право в правовой реальности Росссии. Ученые записки 

Казанского филиала «Российского государственного университета правосудия», XIV, 41 
<https://www.researchgate.net/publication/327680682_Neoficialnoe_pravo_v_pravovoj_realnosti_Rossii_Unofficial_ 
law_in_the_law_reality_of_Russia> (2021, березень, 03). 
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людина керується нормами тіньового права, прагнучи до задоволення виключно власних потреб та 
інтересів, ігноруючи при цьому соціальні цінності і цінність права в цілому. 

На противагу тіньовому праву, неофіційне право надзвичайно тісно пов’язане з таким 
важливим елементом соціальної системи, як соціальні цінності, які цілком обґрунтовано визнаються 
детермінантами суспільного розвитку1. Цінності мають об’єктивно-суб’єктивну природу. Цінність є 
об’єктивною, оскільки кожна річ, предмет або явище має властивості, якості, здатні задовольняти 
людські потреби, тобто є значущими для людей. У той же час необхідно, щоб сама людина 
усвідомлювала їх потрібність і корисність. Обираючи той чи інший варіант поведінки, людина 
спирається на цінності, а це, в свою чергу, впливає на вибір правила, яким вона буде керуватися. Цей 
вибір, на нашу думку, визначається нормами неофіційного права, що існують в суспільстві, 
соціальній групі тощо. 

Висновки. Отже, з позицій аксіологічного підходу тіньове право не є різновидом 
неофіційного права, оскільки воно об’єктивно суперечить ідеї права, являє собою особливу форму 
неправа, що ігнорує соціальні цінності і цінність права в цілому. Навпаки, неофіційне право, яке 
формується на основі суспільної практики, індивідуальної діяльності людини в процесі соціальної 
комунікації в рамках певних суспільних відносин, з одного боку, і соціальні цінності, з іншого, 
виступають однаково необхідними, взаємозв’язаними регуляторами поведінки, які доповнюють 
один одного. 

References: 

1. Benda-Beckmann, K. V., Turner, B. (2018). Legal pluralism, social theory, and the state. The Journal of Legal 

Pluralism and Unofficial Law, 50:3, 255-274. DOI: 10.1080/07329113.2018.1532674. [in English]. 
2. Tamanaha, B. Z. (2007). Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global. Sydney Law Review, 30, 

396. [in English]. 
3. Baranov, V. M. (2002). O tenevom prave [About the shadow law]. Novaya pravovaya mysl [New legal thought], 1, 

13-20. [in Russian]. 
4. Baranov, V. M. (2014). Tenevoye pravo kak antiyuridicheskaya zhizn [Shadow law as an anti-legal life]. Vestnik 

Nizhegorodskoy akademii MVD Rossii [Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia], 4 (28), 16. [in Russian]. 

5. Bachinin, V. A. (2001). Nepravo (negativnoye pravo) kak kategoriya i sotsialnaya realiya [Wrong (negative right) 
as a category and social reality]. Gosudarstvo i pravo [State and law], 5, 20. [in Russian]. 

6. Hegel, G.V.F. (1990). Filosofiya prava [Philosophy of Law]. Moscow: Thought. [in Russian]. 
7. Gorobets, K.V. (2013). Aksiosfera prava: filosofskiy i yuridicheskiy diskurs [Axiosphere of Law: Philosophical 

and Legal Discourse]. Odessa: Phoenix. [in Ukrainian]. 
8. 8. Dudchenko, V.V. (2006). Tradytsiya pravovoho rozvytku: plyuralizm pravovykh vchen [Tradition of legal 

development: pluralism of legal doctrines]. Odessa: Legal literature. [in Ukrainian]. 
9. Zavalnyuk, VV (2014). Ofitsiyne ta neofitsiyne pravo: antropolohichne doslidzhennya [Formal and informal law: 

anthropological research]. Aktualni problemy polityky [Current policy issues], 51, 12-21. [in Ukrainian]. 
10. Koneva, N. V. (2016). Antypravovyy zakon yak forma vyyavu neprava [Illegal law as a form of manifestation 

of wrong]. Naukovyy visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava [Scientific Bulletin of Public and Private Law], 1-1, 
138-145. [in Ukrainian]. 

11. Kryzhanovska, O. V. (2016). Ofitsiynyy ta neofitsiynyy pravoporyadok: normatyvnyy ta instytutsiynyy aspekty 
[Formal and informal legal order: normative and institutional aspects]. Naukovyy visnyk publichnoho ta 

pryvatnoho prava [Scientific Bulletin of Public and Private Law], 1-1, 11. [in Ukrainian]. 
12. Kryzhanovsky, A. F. (2009). Pravovyy poryadok v Ukrayini: vytoky, kontseptualni zasady, infrastruktura [Legal 

order in Ukraine: origins, conceptual principles, infrastructure]. Odessa: Phoenix. [in Ukrainian]. 
13. Oborotov, Yu. M. (2003). Tradytsiyi ta novatsiyi v pravovomu rozvytku: zahalʹnoteoretychni aspekty [Traditions 

and innovations in legal development: general theoretical aspects]: avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya 

naukovoho stupenya doktora yurydychnykh nauk [dissertation abstract for the degree of Doctor of Laws]. Odessa: 
ONLA. [in Ukrainian]. 

14. Ruvinsky, R. Z. (2017). Konflikt ofitsialnykh i tenevykh norm kak sudba sovremennykh obshchestv [The conflict 
of official and shadow norms as the fate of modern societies]. Yuridicheskaya tekhnika [Legal technique], 11, 296. 
[in Russian]. 

15. Rulan, N. (1999). Yuridicheskaya antropologiya [Legal anthropology]. Moscow: Norma. [in Russian]. 
16. Skorobogatov, A. V. (2018). Neofitsialnoye pravo v pravovoy realnosti Rosssii [Unofficial law in the legal reality 

of Russia]. Uchenyye zapiski Kazanskogo filiala Rossiyskogo gosudarstvennogo universiteta pravosudiya 
 

1 Шайгородський, Ю. (2012). Цінності як детермінанти суспільного розвитку. Сучасна українська політика, 

26, 224. 



EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ                    ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online) 

 84 

[Scientific notes of the Kazan branch of the Russian State University of Justice], XIV, 41 
<https://www.researchgate.net/publication/327680682_Neoficialnoe_pravo_v_pravovoj_realnosti_Rossii_Unoffici
al_law_in_the_law_reality_of_Russia> (2021, March, 03). [in Russian]. 

17. Trikoz, E. N. (2005). «Tenevoye pravo»: mif ili realnost? ["Shadow Law": Myth or Reality?] Zakonodatelstvo i 

ekonomika [Legislation and economics], 1, 56-60. [in Russian]. 
18. Uvarova, O. O. (2015). Nederzhavne pravo: zaproshennya do dyskusiyi [Non-state law: invitation to discussion]. 

Pravo i hromadyanske suspilstvo [Law and civil society] <http://lcslaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/ 
1-10-2015/item/198-nederzhavne-pravo-zaproshennya-do-dyskusiyi-uvarova-o-o> (2021, March, 10). 
[in Ukrainian]. 

19. Falkovsky, A. O. (2011). Aksiolohichnyy pidkhid v metodolohiyi suchasnoyi yurysprudentsiyi [Axiological 
approach in the methodology of modern jurisprudence]: avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenyu 

kandydata yurydychnykh nauk [dissertation abstract for the degree of Candidate of Law]. Odessa: NU OLA. 
[in Ukrainian].  

20. Fomin, A. A. (2006). Yuridicheskaya bezopasnost’ sub"yektov rossiyskogo prava: Voprosy teorii i praktiki  
[Legal security of subjects of Russian law: Questions of theory and practice]: avtoreferat dissertatsii na soiskaniye 

nauchnoy stepeni doktora yuridicheskikh nauk [thesis abstract for the degree of Doctor of Law]. Saratov: 
GOUVPO Saratov State Academy of Law. [in Russian]. 

21. Shaygorodsky, Y. (2012). Tsinnosti yak determinanty suspilnoho rozvytku [Values as determinants of social 
development]. Suchasna ukrayinska polityka [Modern Ukrainian politics], 26, 224. [in Ukrainian]. 

22. Shakun, V. I. (2013). Kontseptualni zasady rozvytku kryminolohichnoyi nauky v Ukrayini [Conceptual bases 
of development of criminological science in Ukraine]. Visnyk Asotsiatsiyi kryminalnoho prava Ukrayiny 
[Bulletin of the Association of Criminal Law of Ukraine], 1 (1), 372. [in Ukrainian]. 

  



ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online) EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 8 Issue 2 2021 

 85 

DOI: 10.46340/eppd.2021.8.2.12 

Roman Kopolovets  
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2619-1960 
Uzhgorod National University, Ukraine 

SOME ASPECTS OF THE FORMATION 
AND CLASSIFICATION OF POLITICAL REGIMES 
IN UKRAINE AND GEORGIA (2004 - 2013) 
Роман Кополовець 
Ужгородський національний університет, Україна 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ ТА ГРУЗІЇ  
(2004 – 2013 РР.) 

The article examines and analyzes the specifics of the formation of political regimes in Ukraine and 
Georgia from 2004 to 2013. The author provides a definition of political regimes of the studied 
countries. The specificity of the study lies in the ambiguity of the typology of political regimes by 
political scientists. Since 2004, Ukraine and Georgia have experienced a series of peaceful protests; 
later these protests gain the names of the 2004 Orange Revolution in Ukraine and the 2003 Rose 
Revolution in Georgia. These events greatly influenced further democratic development. 
Yushchenko in Ukraine and Saakashvili in Georgia have announced a course for European 
development and close cooperation with NATO in the security sector. After the two wars (Abkhazia 
1992, South Ossetia 2008), Georgians were well aware of the need for collective security for small 
countries. The Ukrainian state at that time did not have any territorial conflicts or problems, 
although Russia constantly kept its "hand on the pulse" and tried to interfere in domestic politics 
from time to time. As of the end of 2003, the leadership of both countries used partially authoritarian 
methods of governance, so it is not worth talking about the modern democratic regime. 
The question arises, how to classify such regimes. In modern political science, such regimes are 
called "hybrid" ones. It is a common scientific term for regimes that combine the features of 
democracy and authoritarianism. Investigating such intermediate systems, scientists have 
introduced many different definitions, which can be divided into two groups. Some describe 
the hybrid regime as "democracy with minuses" (illiberal democracy, problematic democracy), 
others as "authoritarianism with pluses" (competitive authoritarianism, electoral authoritarianism). 
To understand the complexity and features of the formation and classification of political regimes 
of both states it is necessary to conduct a comprehensive analysis of political systems. 
Keywords: political regime, democratic transformation, transition, hybrid regime, Ukraine, 
Georgia. 

Враховуючи історичне минуле, процеси державності України та Грузії не є однаковим: 
імпульси національно-державного самовизначення, отримані під час розпаду Радянського Союзу, та 
геополітична ситуація, національна ідентичність та культурна спадщина, якість політичних еліт та 
ступінь впливу на західну демократію були різними. Все це призвело до певної різниці в динаміці та 
формуванні політичних режимів. Спільною ознакою країн є те, що другий етап демократизації був 
спричинений національними революціями. Так, на виборах 2003 року в Грузії, грузини різко 
висловились проти курсу президента Е. Шеварднадзе. М. Саакашвілі прийшов до влади після 
«Революції троянд», яка проходила під гаслом: «Грузія без Шеварднадзе». В Україні у 2004 році 
відбувся подібний акт непокори, що отримав назву «Помаранчева революція». Кульмінацією цих 
подій став прихід до влади лідера опозиції В. Ющенка, котрий дав надію на швидкі темпи 
демократичного розвитку та переходу України до режиму консолідованої демократії. Як в Україні, 
так і Грузії поміркований тип переходу шляхом виборчого процесу зумовили перемогу опозиції 
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на виборах. Однак можливість почати реальні реформи у всіх областях суспільних відносин, що 
відкривалася після зміни влади, надалі була втрачена. Причиною є глибока фрагментація еліт. 
Неспроможність досягти компромісу між головними політичними гравцями віддали перевагу «грі до 
переможного кінця»», тобто «гру з нульовою сумою» тієї, що закінчилася взаємним програшем. 
Прагнення отримати перемогу (пост президента з посиленими повноваженнями) здавалося вищою за 
ціну участі в конфлікті. Можливість використання ресурсів (загальнонаціонального багатства) в цій 
боротьбі не обмежена ні формальними, ні неформальними правилами1. 

У 2004 році Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до 
Конституції України», який передбачає суттєвий перерозподіл повноважень між главою держави, 
парламентом і урядом і, за логікою ініціаторів конституційної реформи, має запровадити дієву 
систему стримувань і противаг, та збалансувати обсяг повноважень, закріплених відповідно за 
Президентом, Верховною Радою та Кабінетом Міністрів України2. Однак, консенсусу політичних 
елітам знайти не вдалося і в 2007 році в результаті політичної кризи були призначені позачергові 
парламентські вибори. Яскравим прикладом є внутрішня боротьба між тогочасним прем’єр-міністром 
Ю. Тимошенко та президентом В. Ющенком.  

Внутрішньопартійна нестабільність провладних сил у Грузії також поступово зростала, а 
внутрішні розбіжності та суперечності заважали ефективному політичному розвитку держави. Хоча 
тодішній спікер парламенту Н. Бурджанадзе підтримала президента М. Саакашвілі на президентських 
виборах 2004 року, а партія «Єдиний національний рух" була домінуючою, у 2007 році вона створила 
опозиційну партію – «Демократичний рух - Єдина Грузія». Протягом року до опозиції приєдналося 
ще кілька політичних партій3. 

Однак, слід підкреслити, що в результаті проведення системних реформ Грузія почала лідирувати 
в ряді міжнародних рейтингів, що стосуються легкості ведення бізнесу, антикорупційної діяльності, 
привабливості для інвестицій, швидкості і глибини економічних перетворень, поліпшення ділового 
клімату, якості реформ законодавства, лібералізації економіки. Середні темпи зростання реального ВВП 
Грузії з 2004 по 2008 роки складали 9-12%. У той же період починається різке збільшення доходів, що 
надходять в грузинський бюджет. Починаючи з 2003 року доходи грузинського бюджету зросли 
в 6 разів – з 558 млн дол. США у 2003 році до 3,3 млрд. дол. США у 2008-му4. 

Американський дослідник Т. Карозерс дав найбільш точне визначення моделі політичної 
системи, яка існувала в Україні в 2004-2010 рр.) На його думку, це була «дисфункціональна» 
демократія, або режим «недолугого плюралізму», коли «партії, які воюють за владу, настільки 
сповнені сліпої ненависті один до одного, що всі їхні опозиційні зусилля спрямовуються виключно 
на те, щоб за всяку ціну не дозволити суперникам чогось досягти»5.  

В Грузії у період 2004-2008 роки також не сформувався сталий демократичний режим. Країна 
за даними різних дослідницьких організацій (Policy IV, Economist, Intelligent Unit Index of Democracy, 
Freedom House) класифікується як держава з стабільним гібридним режимом6. 

Українська дослідниця А. Колодій пише, що період після Помаранчевої революції можна 
інтерпретувати як початкову стадію антиолігархічної боротьби за втримання демократичного вектора 
розвитку. Він приніс деяке розширення свободи, але водночас – несподівано для більшості вилився 
у майже неперервну політичну кризу, що має ознаки інституційної. Політичне життя цього періоду 
характеризується безладом та елементами анархії, з одного боку, пануванням неопатримоніальних 
відносин і прагненням впливових політичних лідерів до політичного всевладдя, з іншого7. 

 
1 Троцюк, М. (2011). Політичні режими України та Грузії після «кольорових революцій». Студентські наукові 

записки. Серія: Соціально-політичні науки. Острог, 3, 12-19. 
2 Лабораторія законодавчих ініціатив (2005). Політична реформа: нові виклики для влади, політиків та 

суспільства <https://parlament.org.ua/2005/12/12/politichna-reforma-novi-vikliki-dlya-vl/> (2020, листопад, 05). 
3 Freedom House (2009). Freedom in the World. Report Georgia <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/ 
2009/georgia> (2020, листопад,  15). 
4 Леков, Р. (2013). Формирование новой Грузии: результаты реформ. Политика в фокусе, 9, 180-184 
<https://cyberleninka.ru/article/n/formirovae novoy-gruzii-rezultaty-reform/viewer> (2020, листопад, 26). 
5   Carothers, T. (2002).  The End of the Transition Paradigm. Journal of Democracy 
<https://www.journalofdemocracy.org/articles/the-end-of-the-transition-paradigm/> (2020, грудень, 05). 
6  Dominioni, S. (2016). Consolidating a hybrid regime: the case of Georgia under Shevardnadze and Saakashvili. 
CORE <https://core.ac.uk/download/pdf/35308598.pdf> (2020, грудень, 07). 
7 Колодій, А. (2010). Траєкторія демократичного переходу в Україні. Думки з приводу. Авторський сайт 

Антоніни Колодій <https://political-studies.com/?p=570> (2020, грудень, 09).  
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Перед Грузією у 2008 році серйозно постало питання збереження територіальної цілісності, 
через збройну агресію Росії у Південній Осетії з 7 по 12 серпня. До 12 серпня військові дії 
припинилися, і в результаті Грузія повністю втратила контроль над територією. Згодом Росія визнала 
Абхазію та Південну Осетію як незалежні держави1. Після закінчення війни 2008 року, президент 
Саакашвілі продовжує реформування країни, зокрема основна увага зосереджена на співпраці 
з Європейським Союзом. М. Саакашвілі зіткнувся з рядом територіальних та безпекових проблем як 
всередині так і ззовні країни. Грузії необхідно було посилювати контроль вздовж кордонів з Абхазією 
та Південною Осетією через загрозу «повзучого сепаратизму»2. У 2009 році за даними Міжнародної 
неурядової організації Transparency International індекс сприйняття корупції становив 4.13 тобто 
Грузія посіла 66 місце із 180 країн, тоді як в 2003 році Грузія мала показник 1.84 посідаючи 124 місце. 
Антикорупційна політика в Україні була стала лише популістським передвиборчим гаслом. За даними 
цієї ж організації Україна за індексом сприйняття корупції у 2009 році посіла на 146 місце серед 
180 країн із показником 2. 2. Порівняно із 2003 роком, коли показник складав 2.3, а Україна посідала 
106 місце, відбулася тенденція до погіршення. У зазначений період в Україні не відбулося суттєвої 
боротьби з корупцією та навіть для спроб створення належних умов для запобігання та протидії5. 
Політичний режим в Україні у 2010 році класифікується політологами як неконсолідований 
авторитарний режим. Основною причиною зміни політичного вектору стали вибори президента 
України у 2010 році, перемогу на яких здобув В. Янукович. Вчений Ю. Мацієвський у статті: «Який 
режим будує В. Янукович і що з цього вийде?»6 наводить наступні підтвердження зміни 
у трансформації політичного режиму за президентства В. Януковича: 

З 1.10.2010 р. в Україні діє Конституція 1996 р. за якою В. Янукович повернув собі розширені 
повноваження президента Л. Кучми.  

Форма правління змінилась з парламентсько-президентської на президентсько-парламентську, 
а фактично на президентську. 

1. Після виборів президента Конституційний Суд дозволив формувати коаліцію окремим 
депутатам, а не фракціям, що призвело до перетікання депутатів до коаліції більшості.  

2. В Україні продовжує діяти патрон-клієнтський принцип призначення на політичні й 
адміністративні посади. Зі зміною влади, В. Янукович особисто курував формування виконавчої 
вертикалі влади починаючи з міністрів і закінчуючи головами районних і міських адміністрацій.  

3. За перші 10 місяців президентства В. Януковича в Україні суттєво погіршилась ситуація зі 
свободою слова і діяльності ЗМІ7.  

Перед президентом М. Саакашвілі постало серйозне випробування в 2010 році. Згідно чинної 
Конституції Грузії він не мав можливості балотуватися на третій термін, відтак було організовано 
референдум щодо поправок до Конституції, які повинні були перетворити Грузію з президентської 
республіки на парламентську з наданням широких повноважень прем'єр-міністру. Дослідники 
вважають, що таким чином Саакашвілі намагався залишитися при владі, зайнявши пост прем'єра після 
того, як закінчиться його президентський термін8. 1 жовтня 2012 року в Грузії відбулись чергові 
вибори до парламенту. З 150 депутатських мандатів (73 депутати обирались в одномандатних округах, 
а 77 – за партійними списками) «Грузинська мрія» (очолив Б. Іванішвілі) отримала 44 місця, а 
«Єдиний національний рух» – 33. По одномандатних округах «Грузинська мрія» отримала – 

 
1 Ваал, Т. Д. (2018). Почему российское признание Абхазии и Южной Осетии не принесло никому выгод. 
Московский центр Карнеги <https://carnegie.ru/commentary/77146> (2021, січень, 03). 
2 Панфилов, О. (2017). Ползучая аннексия Грузии. Крым. Реалии <https://ru.krymr.com/a/28414495.html>  
(2021, січень, 15). 
3 Transparency international corruption index (2009).  Corruption Perceptions Index 2009: Results 
<https://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2009/0> (2021, лютий, 01). 
4 Transparency international corruption index (2003).  Corruption Perceptions Index 2003: Results 
<https://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2003/0> (2021, лютий,  07). 
5 Кополовець, Р. (2018). Індекс сприйняття корупції в контексті трансформаційних процесів в Україні 
та Грузії. Вісник львівського університету. Філософсько - політологічні студії, 18, 305-301. 
6 Мацієвський, Ю. (2010). Який режим будує В. Янукович і що з цього вийде? Наукові записки. 

Серія: Політичні науки, 4, 274-288.  
7 Там само. 
8 Стронски, П., Вриман, А. (2018). Независимой Грузии двадцать пять лет: в сложном положении.  
Московский центр Карнеги <https://carnegie.ru/2018/03/01/ru-pub-75652>. (2021, березень, 09). 
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41 депутатське місце, а «Єдиний національний рух – 321. Президент визнав поразку і оголосив, що 
«Єдиний національний рух» переходить в опозицію. 

В Україні у жовтні 2012 року аналогічно відбулись чергові вибори до парламенту. За результати 
виборів перемогу здобула пропрезидентська «Партія регіонів» – 185 місць, партія «Батьківщина» – 
101 місце, Український Демократичний Альянс за Реформи (УДАР) – 40 місць, Комуністична партія 
України – 32 і партія «Свобода» отримала 37 місць в українському парламенті2. «Партія регіонів» 
здобувши перемогу лише сприяла чинному президенту у посиленні автократичних тенденцій 
управління.  

Саакашвілі залишаючись президентом до 2013 року, змушений був керувати країною разом 
з опозиційним урядом «Грузинської мрії» на чолі з Б. Іванішвілі, який став прем'єр-міністром. Однак 
після президентських виборів в жовтні 2013 року, на яких переконливу перемогу (62% голосів) здобув 
кандидат «Грузинської мрії» Г. Маргвелашвілі, Б. Іванішвілі подав у відставку. Г. Маргвелашвілі 
переміг на виборах президента у 2013 році, проте, його повноваження значно скоротились. 
Визначальною рисою для політичної системи Грузії у 2012-2013 рр. була зміна влади мирним шляхом, 
в результаті виборів3. 

Особливостями політичного режиму в Україні у 2012-2013 роках, була політика маневрування 
між Європейським Союзом та Російською Федерацією, в результаті якої президент В. Янукович та 
команда Кабміну відмовилась від ратифікації угоди про співробітництво з Європейським Союзом 
у грудні 2013 року. Це політичне рішення логічно викликало хвилю протестів серед українців, і стало 
каталізатором, що призвів до «Революції Гідності». Ці події досить швидко переросли у збройне 
протистояння в центрі Києва з численними жертвами серед громадян та правоохоронних органів. 
В результаті президент В. Янукович залишив країну. 

Таким чином, слід зауважити, що в Україні та Грузії триває процес формування сталих 
політичних режимів. Лідери обох країн мали рівні стартові можливості для утвердження 
консолідованих демократичних режимів в досліджуваних країнах, однак цей процес не відбувся. 
Відтак, політичні режими в Україні та Грузії з 2004-2013 роки слід класифікувати як «гібридні 
з різновекторною направленістю». Підтвердженням цьому є: 

1. В Україні у період з 2004-2009 рр. політичний режим був близьким до сталого 
демократичного, але через постійні внутрішньополітичні кризи та відсутність єдиного вектору 
розвитку не став таким. 

2. Грузія в аналогічний період, незважаючи на більш високий ступінь суспільно - політичного 
розвитку та якості реформ теж не перейшла до країн з чистим типом демократії, передусім через 
автократичні методи управління в окремих сферах суспільно - політичного розвитку. 

3. Різка зміна політичного вектору з 2010 року прослідковується в Україні. Авторитарні методи 
політичної боротьби були одними з найуживаніших методів управління в країні, особливо після 
2012 року.  

4. Після Російсько-Грузинської війни 2008 року, керівництву Грузії вдалося продовжити початі 
у 2005 році реформи, однак через постійний тиск опозиційних сил та програш провладних сил на 
парламентських виборах 2012 року у країні була відсутня політична стабільність, що є визначальним 
фактором для демократичних країн.  

5. Україна та Грузія активно співпрацюють з європейськими країнами та рухаються у напрямку 
членства у ЄС та НАТО. Визначальним на даному етапі є політична воля лідерів країн та бажання 
ефективно впроваджувати європейські стандарти політичного та безпекового сектору. 

Як бачимо, науковці мають широкі можливості для проведення подальших досліджень 
у вивченні специфіки та особливостей політичних систем та режимів в Україні та Грузії. Ці країни 
поза сумнівом є надзвичайно цікавими для вчених-політологів у сучасній політичній науці. 

 
1 Чедия, Б. (2012). Исторические выборы в Грузии: смена власти и формирование новой политической 
традиции. Центральная Азия и Кавказ, 15 (4) <https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-vybory-v-gruzii-
smena-vlasti-i-formirovanie-novoy-politicheskoy-traditsii/viewerю> (2021, березень, 11). 
2  Центральна виборча комісія (2012). Офіційні результати парламентських виборів 2012 року в Україні 
<https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/wp300pt001f01=900.html> (2021, березень, 14). 
3 Стронски, П., Вриман, А. (2018). Независимой Грузии двадцать пять лет: в сложном положении.  
Московский центр Карнеги <https://carnegie.ru/2018/03/01/ru-pub-75652> (2021, березень, 13). 
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IN THE CZECH REPUBLIC1 
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ŽIVOT UKRAJINSKÉ KOMUNITY PRIZMATEM ŽIVOTA 
OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE 

The research of Ukrainian life in the Czech Republic is most often related to migration labor 
processes and the problems connected with them. In different time intervals this was the issue, 
and this is the issue relevant to today’s accession of Ukrainians to the country. However, in recent 
years, besides the increase in number of labor migrants, the number of immigrants also grows 
who remain in the country forever integrating into Czech society in various spheres. Ukrainians 
are no longer only temporary migrant laborers in the Czech Republic. Over time they can identify 
themselves with the Ukrainian national minority and use the rights and opportunities provided by 
the law. It is likely that after the population census in 2021, Ukrainians will develop into one of the 
largest national minorities in the Czech Republic and will make themselves known as a united 
community. But in order to receive support from the Czech state for arranging various cultural, 
educational and other events Ukrainians need to have legally registered public associations. 
Although according to the 2011 Ukrainian census, Ukrainians are not the most numerous national 
minority, they are the largest group of migrants in the country and together they make up the 
most numerous group of foreigners. This leads to an increase in their integration and unity. The 
main role in this process is played by the organizations of civil society, in particular those working 
with Ukrainians. And as a rule, in their work they do not make any difference between long-settled 
Ukrainians and those who recently moved to the Czech Republic for permanent residence. 
The important role of non-governmental non-profit organizations that play a part in the 
integration of foreigners, is also pointed out in the Concept of integration of foreigners in the 
Czech Republic. Thus, primarily the activities of minority organizations become a way to involve 
these communities into public life. The conception of the presence of the Ukrainian diaspora in 
the Czech Republic in this study is supported by the conclusions obtained during open interviews 
with leaders of a number of public organizations of Ukrainians. 
Keywords: national minority, migrants, labor migration, Ukrainian community, public 
organizations of Ukrainians. 

Zvyšování v zemi počtu lidí určité národnosti, kteří se z migrantů později stali řádnými členy 
společnosti, vyžaduje důslednou politiku ze strany státu. Česká integrační politika se transformuje z 
multikulturalismu na občanskou integraci podle oficiálních dokumentů a státních strategií. Zapojení otázky 
integrace přistěhovalců do veřejné politiky státu došlo v České republice koncem 90. let. Vznik integrační 

 
1 Článek byl napsán s podporou stipendia Visegrádského fondu. 
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politiky čelily tři hlavní okolnosti. Zaprvé vznikla zjevná vnitřní potřeba, zadruhé to byla připravenost 
ministerstva vnitra začít se zabývat otázkami integrace, a zatřetí díky iniciativní roli Rady Evropy. Účast 
Rady Evropy v přípravné fázi formování integrační politiky působila nejen jako katalyzátor procesu přípravy, 
ale zpočátku ovlivňovala i ideologické vybavení a obsah státních dokumentů1. 

Prvním všestranným vládním dokumentem byly Zásady koncepce integrace cizinců na území ČR 
v roce 1999. I když tyto zásady nejsou multikulturním manifestem, můžeme v něm najít i ozvěnu 
multikulturního diskurzu. To se projevuje například zavedením pojmu „imigrační komunita“ a touhou 
„vybudovat multikulturní společnost“. Imigrační komunity, jsou chápané jako společenství, které spojuje 
historické vědomí, kulturu, jazyk, národní identitu nebo etnickou příslušnost, „jsou pokládány za integrální a 
obohacující součást společnosti a za plnohodnotné a nezbytné partnery při vytváření multikulturní 
společnosti“. (zásada č.2). Zároveň by vytvoření multikulturní společnosti mělo být založeno na dialogu mezi 
komunitami, jehož cílem je vzájemné obohacování kultury Na druhé straně Zásady (nebo uvedená vysvětlení) 
uvádějí, že uznání příslušnosti osoby ke konkrétní komunitě neznamená, že by s ní měl být jednotlivec vždy 
a úplně ztotožňován2. Komunita je tedy chápána jako dynamická, vyvíjející se, kterou nelze chápat jako 
hermeticky oddělené skupiny. Současný koncept integrace cizinců v České republice naznačuje, že integrace 
cizinců zahrnuje řadu ministerstev a dalších partnerů (zahraniční nevládní organizace a organizace, regionální 
a místní orgány, akademická obec atd.). To tedy ukazuje na skutečnost, že integrace cizinců je komplexní 
problém, který se dotýká mnoha oblastí. Politika integrace cizinců je založena na řadě principů, z nichž 
hlavním je podpora rozvoje občanské společnosti – zejména v regionech v souvislosti se zřizováním 
regionálních center integrace3. 

Na základě tohoto principu proto považujeme za nutné podrobněji zdůvodnit důležitou roli nevládních 
organizací v procesu integrace cizinců, zejména Ukrajinců. Cílem článku je zvážit význam a roli ukrajinských 
nevládních organizací v České republice pro integraci ukrajinské komunity. Podle našeho názoru mohou tyto 
organizace hrát klíčovou roli v integraci národnostních menšin a emigrantů a přispívat k jejich normálnímu 
postavení. 

Tento výzkum je založen na výsledcích monitorování činnosti těchto organizací, včetně dostupných 
tištěných materiálů a webových stránek organizací. Kromě toho použiváme poznámky z 10 hloubkových 
rozhovorů s aktivisty sdružení. Kromě toho přišli vhod některé vládní dokumenty, například výroční zprávy 
Rady národnostních menšin o situaci národnostních menšin v České republice, Koncepce integrace cizinců v 
České republice a Zákon o právech národnostních menšin v České republice. Česká republika. Důležitým 
zdrojem pro tento článek byly také výsledky různých vědeckých studií (Dušan Drbohlav, Eva Janská, Pavla 
Šelepová) a průzkumy týkající se národnostních menšin a migrantů, zejména Ukrajinců. 

Moderní ukrajinská organizovaná komunita v České republice má dlouhou historii a byla vytvořena 
během několika emigračních vln. Jedná se o výsledek dlouhodobého vývoje, často v rámcích různých 
politických, ekonomických, sociálních a demografických, geografických a historických podmínek. První 
ukrajinskou organizaci v České republice Ukrajinská komunita vytvořili studenti v Praze v roce 1902. Základ 
ukrajinské komunity později založili přistěhovalci, kteří sem přišli před událostmi v roce 1917. Většinu 
emigrantů tvořili představitelé inteligence a studenti, kteří opustili vlast buď z politických důvodů nebo 
za účelem získaní vzdělání. V roce 1921 československá vláda vyhlásila a začala realizovat program Ruská 
pomocná akce, který poskytoval materiální podporu ruským, ukrajinským, běloruským a dalším emigrantům 
a jejich organizacím. Pomoc emigrantům z Ukrajiny byla poskytována prostřednictvím Ukrajinského 
občanského výboru, zřízeného na jaře 1921 z iniciativy skupiny ukrajinských aktivistů. Ukrajinský občanský 
výbor, kromě zakládání různých organizací a institucí, poskytování materiální, lékařské, právní a další 
pomoci ukrajinským emigrantům, pomoci ukrajinským studentům, organizace kulturních akcí, pomoci při 
zaměstnání atd., zabýval se také ukrajinskou emigraci a její registraci4. Kromě politické emigrace a studentů 

 
1 Baršová, A., Barša, P. (2005). Od multikulturalismu k občanské integraci. Změny v západoevropských politikách 
integrace přistěhovalců. Sociální studia, 2, 1, 05, 58.  
2 Zásady koncepce integrace cizinců z roku, 1999 (Vláda České Republiky). Oficiální stránky vlády České republiky 
<https://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/C0665259AEE14CA4C12571B6006D8A70> 
(21, března, 21). 
3 Koncepce integrace cizinců na území ČR, 2015 (Ministerstvo Vnitra ČR). Elektronická platforma pro vzdělávání 

dospělých v Evropě <https://epale.ec.europa.eu/cs/resource-centre/content/koncepce-integrace-cizincu-na-uzemi-cr> 
(21, března, 21). 
4 Даниленко, О. (2001). Українська еміграція в Чехословаччині (1920-і роки): соціокультурний аспект. Етнічна 

історія народів Європи, 10, 01, 37-40. 
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tu byli i rolníci, kteří měli také svá vlastní sdružení. Obecně na začátku roku 1922 dosáhl počet ukrajinských 
emigrantů v Československu 20 tisíc lidí1. Zakládali vlastní vysoké školy, sdružovali se do vědeckých 
společností, do různých organizací, kulturních a vzdělávacích společností a dokonce založili i Ukrajinský 
Hromadský vydavatelský fond v Praze. Tato skupina ukrajinských emigrantů byla mladá a docela schopná 
pracovat, aktivně se podílela na společensko-politickém životě demokratického Československa a měla 
dokonce své vlastní církevní farnosti. Díky příznivým podmínkám, které vytvořila pro ukrajinské emigranty 
vláda První republiky, Československo se stalo v meziválečném období centrem ukrajinského života. Obecně 
zvláštnosti života ukrajinských emigrantů v tomto období velmi dobře popsala Oksana Pelenská ve své knize 
„Ukrajina mimo Ukrajinu“, která obsahuje více než 300 článků o životě a díle ukrajinských umělců v 
Československu v meziválečném období 1919-1939, jakož i obsahuje informace o ukrajinských institucích a 
organizacích působících v té době2. Bylo to velmi příznivé období pro Ukrajince v Československu. Po 
skončení druhé světové války dorazila do České republiky nová kategorie Ukrajinců, byli to příslušníci 1. 
Československého Armádního sboru vytvořeného v SSSR. 

V polovině padesátých let tak došlo k třem „vlnám“ ukrajinské emigrace do Českosloveska. Většinu 
předrevolučních emigrantů tvořili intelektuálové a studenti, kteří považovali svůj pobyt v České republice za 
dobrou příležitost ke zvýšení vzdělání, získání zaměstnání, které odpovídá jejich profesionální úrovni, a 
vypracování programů na vytvoření a rozvoj samostatného ukrajinského státu. Kvůli těmto vlnám emigrace 
komunistické Československo v ústavě z roku 1960 oficiálně uznalo maďarskou, ukrajinskou a polskou 
národnostní menšinu. 

Nejpočetnější však byla ta část diaspory, která dorazila do České republiky po rozpadu Sovětského 
svazu a socialistického tábora s takzvanou čtvrtou „vlnou“ ukrajinských migrantů. Do této země přicházejí 
hledat práci už na počátku 90 let. 

V roce 2012 činil podíl Ukrajinců s trvalým pobytem přes 50% oficiálně registrovaných ukrajinských 
občanů v České republice a od té doby stále roste. Kromě existující kruhové migrace přibývá zájemců, kteři 
se pokušejí o trvalejší osídlení. V širším kontextu tento vývoj souvisí také s větším podílem rodin nebo párů 
mezi migranty3. Dnes se někdy mluví o páté migrační vlně po revoluci důstojnosti od roku 2014, anexi Krymu 
a zahájení války na východní Ukrajině, což vedlo k ekonomické krizi na Ukrajině. 

To vše dohromady vedlo k tomu, že dnes jsou Ukrajinci největší skupinou migrantů, konkrétně podle 
údajů z prosince 2020 je to 165 654 lidí4, kteří jsou evidovaní v Cizineckém Informačním Systému, a ti, kteří 
žili déle než 12 měsíců v na konci roku 2019 – 142 916 lidí5. Současně během povinného sčítání lidu v roce 
2011 napsalo 53 253 českých občanů do sloupce, který nemusel být vyplněn, že se považují za Ukrajince. Je 
však třeba poznamenat, že zvláštností tohoto sčítání bylo, že 2 642 666 respondentů poté nechalo nevyplněný 
sloupec národnosti, což je prakticky ¼ obyvatel země. Саме на це питання вказувало і дослідження ще 
початку 2000 років Dušan Drbohlav, Eva Janská, Pavla Šelepová. Tak či onak, ale nejméně 218 907 
Ukrajinců oficiálně pobývá v České republice a tvoří největší zahraniční komunitu. Samozřejmě, tak velká 
komunita jasně vyžaduje určitou institucionalizaci ve společnosti a organizaci. Na tuto otázku poukázal 
výzkum Dušana Drbohlava, Evy Janské a Pavly Šelepové ještě na počátku tisíciletí.6 Poukazují, že v této 
době existovala zvláštní „dezorganizace“ Ukrajinců v České republice a velmi omezený „kulturní život“ 
komunity, což vedlo k vytvoření podstatně oddělené komunity přistěhovalců. A jejich chápání organizace se 
omezovalo na kontaktování českých organizací o trhu práce zneužíváním zaměstnavatelů nebo 
zprostředkovatelů. Bádatelé poukázali na charakteristické rysy tehdejších ukrajinských migrantů: poměrně 
slabá znalost cizích jazyků (češtiny, ale také „západních“ jazyků – 43% neznalo žádný cizí jazyk a ti, kteří 

 
1 Tamtéž. 
2 Пеленська, О. (2019). Україна поза Україною. Енциклопедичний словник мистецького, культурного і громадського 

життя української еміграції в міжвоєнній Чехословаччині (1919-1939). Прага. 
3 Čermák, Z, Lupták, M. (2015). Socioekonomicky a demograficky kontext cesko-ukrajinske migrace. Ukrajinská 

pracovní migrace v Česku. Migrace-remitence-rozvoj. Karolinum, 53-65. 
4 R02 Počet cizinců v ČR – předběžné čtvrtletní údaje; 2004/06-2020/12 (Český statistický úřad). Oficiální stránky 

Czech Statistical Office <https://www.czso.cz/documents/11292/27320905/c01R02_202012.pdf/e5a79b44-08f6-4d5a-
a53f-17bff3b7c450?version=1.0> (21, března, 21) . 
5 R07 Cizinci s pobytem nad 12 měsíců podle státního občanství v letech 2008-2019 (k 31. 12) (Český statistický úřad). 
Oficiální stránky Český statistický úřad <https://www.czso.cz/documents/11292/27320905/c01R07_2019.pdf/ 
3be02a4a-268c-4b49-ad33-191a0ee3e7e4?version=1.0> (2021, března, 11). 
6 Drbohlav, D., Janská, E, Šelepová, P (2014). Ukrajinská komunita v České republice. Státní správy o integraci cizinců 

<https://www.cizinci.cz/documents/551336/568661/ukrajinska_komunita.pdf/63c73454-000b-cb86-431f-a6102c3e9088> 
(2021, března, 11). 
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uměli, pak většinou pouze jiný východoslovanský), špatný kulturní život (ve smyslu účasti na různých 
kulturních akcí) a minimální využití organizací1. 

Od začátku roku 2021 se situace poněkud změnila v důsledku dlouhodobého rozvoje veřejných center 
Ukrajinců v různých městech České republiky a převážně v hlavním městě Praze. 

Ačkoli ne všichni Ukrajinci mají status národnostní menšiny, ukrajinská diaspora zřídila řadu 
veřejných organizací za účelem výkonu jejich práv zakotvených v Zákoně o právech příslušníků 
národnostních menšin z roku 2001. Většina z těchto sdružení přispívá k zachování etnické identity, kulturní, 
jazykové a náboženské identity Ukrajinců. A ačkoli Ukrajinci nejsou vždy jedním jazykem nebo jednou 
církví, je to projev společného povědomí o vzájemném etnonymu, historických zkušenostech, hodnotách 
a aspiracích ctících stejné symboly. 

Ukrajinská komunita v České republice ještě před přijetím tohoto zákona několik měsíců 
po „sametové revoluci“ v roce 1989 vytvořila Ukrajinskou národní sekci Občanského fóra2. Občanské 
fórum Ukrajinců oživilo společenský život Ukrajinců v České republice a sloužilo jako základ pro 
vytvoření první organizace diaspory českých občanů ukrajinského původu v roce 1990 – Sdružení 
Ukrajinců a příznivců Ukrajiny v České republice. Mnohem zásadněji organizovala svou práci Ukrajinská 
iniciativa v České republice, která byla založena v roce 1994 oddělením od Sdružení Ukrajinců a příznivců 
Ukrajiny v České republice, ale obě dodnes úspěšně existují3. Tyto dvě organizace zastupují ukrajinskou 
národnostní menšinu v Radě vlády České republiky pro národnostní menšiny, ve Výboru pro spolupráci s 
orgány samosprávy, ve Výboru pro grantovou politiku, v poradních jednotkách Ministerstva kultury 
a v regionálních komisích pro národnostní menšiny. 

Od roku 2020 poskytují webové stránky Velvyslanectví Ukrajiny v České republice informace 
o 24 občanských sdruženích Ukrajinců v České republice. Toto číslo však není konečné, protože později 
vznikly nové spolky a některé organizace fungují bez registrace, jako iniciativa nebo neformální sdružení 
se samostatnou oblastí kultury (divadlo, tanec, folkové skupiny), sportu nebo charity, nebo se zaměřil na 
spolupráci mezi oběma zeměmi atd. Některé z nich mají dlouhou historii (například občanský spolek 
„Ukrajinská iniciativa v České republice“, občanský spolek „Zvony naděje“, občanský spolek „Fórum 
kultur“ a další) a vytvoření řady nových přispělo k smutné události na Ukrajině v letech 2013-2014 a to 
přimělo Ukrajiny ke sjednocení (nezisková organizace „Ukrajinská iniciativa pro jižní Moravu“, občanský 
spolek „Mezinárodní Asociace Ukrajinců EuroMajdan“ a další). Některé organizace mají mezinárodní 
statut, například, jako Mezinárodní organizace Ukrajinsko Evropská perspektiva nebo pouze celočeská, 
jako jsou nevládní organizace Asociace Ukrajinců v České republice, dobrovolné sdružení Česká asociace 
ukrajinistů, spolek Ruta. Samozřejmě, že většina organizací je registrována a působí v hlavním městě 
Praze, kde je největší počet Ukrajinců, ale aktivní jsou také regiony. Zejména ukrajinské spolky úspěšně 
působí v Brně – Ukrajinská iniciativa jižní Moravy, v Khomutově spolek Zvony naděje, v Hradci Králové 
Regionální ukrajinský spolek ve Východních Čechách, Liberecká řeckokatolická charita v Liberci, 
Ukrajinský memoriál v Pardubicích. 

Hlavní směry práce občanských organizací Ukrajinců v České republice jsou zaměřeny na podporu 
ukrajinské identity, jazyka, kultury a právní, vzdělávací či veřejnou podporu. Ačkoli tyto organizace věnují 
značnou pozornost adaptaci a pomoci migrantům, úspěšně přebírají i jiné role. Zároveň brání zájmy Ukrajiny 
i mimo Českou republiku, například na samotné Ukrajině. Aktivně sledovali události Revoluce důstojnosti a 
stále pomáhají vojákům na východě Ukrajiny a občanům, kteří tam žijí. Aby pomoct Ukrajincům v nouzi na 
Donbassu byly zřízeny různé české iniciativy zaměřené na humanitární akci, politický rozvoj a co je 
nejdůležitější, boj proti negativním dopadům ruské politické propagandy4. A taková společenství spojovala 
nejen Ukrajince, ale také Čechy, kteří podporovali ukrajinský stát. Tímto způsobem byly překonány nové 
výzvy a vytvořena nová síťová propojení občanské společnosti v České republice. 

Další otázkou, se kterou většina organizací souhlasí a o kterou se stará, je podpora užívání ukrajinštiny 
mezi Ukrajinci. Například v létě 2020 v otevřeném dopise velvyslanci Ukrajiny v České republice 

 
1 Tamtéž. 
2 Leontiyeva, Y. (2006). Ukrajinská menšina a migranti v ČR Menšinová problematika v ČR: komunitní život 
a reprezentace kolektivních zájmů (Slováci, Ukrajinci, Vietnamci a Romové). Sociologický ústav Akademie věd České 

republiky. Praha, 32-45. 
3 Konzulát Ukrajiny ve městě Brno (2021). Ukrajinci v České republice <http://www.ukrkonzulat.cz/cz/index.html> 
(2021, března, 11). 
4 Součková, T. (2015). The Ukrainian Minority in Brno: A Qualitative Research on Ethnic Identity. Ethnologia 

Actualis, 15, 2, 66-80. 
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22 ukrajinské organizace v ČŘ požádali sdělit prezidentu ukrajinského státu jejich obavy a protesty proti 
útoku na ukrajinský jazyk. Podání stížnosti u Ústavního soudu na neústavnost přijatého zákona v roce 2019 
a jeho předložení Verchovné Radě k projednání návrhu zákona č. 2362, jehož cílem je pokračovat ve výuce 
ruštiny ve vzdělávacích institucích1. To znamená, že tímto způsobem dokonce ovlivňují ukrajinsko-české 
vztahy a udržují ruce na pulsu událostí na Ukrajině. 

Zachování a rozvoj ukrajinské kultury, ukrajinsko-česká vzájemnost, informování majoritní společnost 
o ukrajinské menšině v České republice a na Ukrajině, potlačení xenofobních nálad, pomoc při integraci, 
udržování tradic to je jenom malá čast akcí pro Ukrajince podle církevního, státního a kulturního kalendáře. 
Většinou se jedná o oslavu Starého a Nového roku, Velikonoc, Jana Kupala, oslavu svátku sv. Mikuláše. 
Kulturními akcemi jsou především novoroční ukrajinský ples Malanka, Dny Tarase Ševčenka, svátek 
Nezávislosti Ukrajiny, slavnostní setkání a programy, charitativní akce, vědecké diskuse a kulaté stoly. 
Kromě těchto akcí se každoročně pořádají multikulturní akce ve spolupráci s dalšími národnostními 
menšinami v hlavním městě Praze (mezinárodní festival Praha – srdce národů, festival Setkání kultur)2. 
A v Brně je to festival Babylonfest. 

Mezi klíčové směry činností patří také podpora ukrajinského jazyka, kultury, literatury, poklonění 
památce Tarasu Ševčenkovi, Lesi Ukrajince, Lině Kostenko a dálším. 

Mezi nejnovější události roku 2020 patří výstava ukrajinských vyšívanek v Praze. Jedním 
z nejdůležitějších měsíců je srpen, kdy se Ukrajinci po celém světě spojují, aby oslavili státní svátky. I přes 
karanténní rok 2020 se nám z iniciativy veřejného sektoru a ve spolupráci s Velvyslanectvím Ukrajiny 
v České republice podařilo uspořádat výstavu fotografií Jevhena Kukly o událostech Revoluce důstojnosti, 
koncert vlasteneckých písní Olega Ljukljana, charitativní koncert komorní hudby (dary pro armádu 
na východní Ukrajině), intelektuální diskuse o dějinách Ukrajiny. V Brně a v Praze se masové akce konaly 
v místních parcích3. 

Je potěšitelné, že ukrajinské děti mají možnost pamatovat si mateřský jazyk tím, že návštěvují 
ukrajinské sobotní školu Erudyt, kulturní a vzdělávací centrum Krok, sobotní školu „Nytočka Rodovodu“, 
která také působí v Hradci Králové při Regionálním ukrajinském spolku ve Východních Čechách 
a Ukrajinské kulturně-vzdělávací centrum v Brně. V roce 2018 byl založen spolek Ukrajinská iniciativa jižní 
Moravy a jeho cílem je rozvíjet dovednosti dětí v mluvení, čtení a psaní v ukrajinštině a šíření znalostí 
o Ukrajině. 

Je třeba poznamenat, že vláda České republiky finančně podporuje činnost ukrajinských občanských 
sdružení, což je pravděpodobně jeden z nejdůležitějších faktorů jejich fungování. Nevládní neziskové 
organizace (NNO) hrají při integraci cizinců nepostradatelnou roli, což je uznáno v Koncepci integrace 
cizinců. Finanční prostředky jsou alokovány ze státního rozpočtu (dotace ministerstva), Evropského fondu 

pro integraci státních příslušníků třetích zemí, Azylového, migračního a integračního fondu a místních 
rozpočtů. 

Díky finanční podpoře české vlády vychází také ukrajinský časopis Porohy (založený v roce 1992) 
a Ukrajinský časopis (založený v roce 2005). Časopis Porohy informuje o ukrajinském životě v České 
republice a na Ukrajině, nabízí čtenářům rozhovory, analýzy a kulturní služby. Ukrajinský časopis je 
informační kulturní a politický měsíčník pro Ukrajince distribuovaný nejen v České republice, ale také 
na Slovensku a v Polsku. Kromě zmíněných ukrajinských časopisů existuje v České republice almanach 
Ostravská prosvita, který v roce 2000 vydala regionální organizace Sdružení Ukrajinců a 
příznivců Ukrajiny (SUPU) v Ostravě. Kvůli nákladům a minimálnímu rozpočtu (asi 20 tisíc korun ročně) se 
však vydává každé dva měsíce a má velmi lokální charakter a omezené publikum. Obdobně i periodikum 
Ukrajinský visnyk, které bylo dříve nepravidelně vydáváno a distribuováno v ukrajinských církvích4. 

Dalším důležitým mechanismem podpory ukrajinských organizací je práce Velvyslanectví Ukrajiny v 
České republice, hlavně v posledních letech. Zejména v roce 2017 byla založena Koordinační rada vedoucích 
ukrajinských organizací v České republice. 

 
1 Українська ініціатива в Чеській Республіці (2020). Відкритий лист Послу України в Чеській Республіці 

Надзвичайному Послу України в Чеській Республіці Є.П.Перебийносу <http://surl.li/pfei> (2021, března, 17). 
2 Oficiální stránky vlády České republiky (2020). Ukrajinská národnostní menšina 
<https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/mensiny/ukrajinska-narodnostni-mensina-16159/> (2021, března, 17). 
3 Пороги (2020). День незалежності України в Чехії : урочистосі, концерти, дискусії, 7. 
<https://www.ukrajinci.cz/files/files/f11077-Porohy-7.2020.pdf> (2021, března, 17). 
4 Leontiyeva, Y. (2006). Ukrajinská menšina a migranti v ČR Menšinová problematika v ČR: komunitní život 
a reprezentace kolektivních zájmů (Slováci, Ukrajinci, Vietnamci a Romové). Sociologický ústav Akademie věd České 

republiky. Praha, 32-45. 
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Sjednocení Ukrajinců do formálních organizací v České republice za posledních 30 let proběhlo 
ve dvou vlnách: 

První (počátek 90. let) – po rozpadu Sovětského svazu a vzniku samostatné Ukrajiny a rozdělení České 
republiky a Slovenska; 

Druhá (2014-2018) – po anexi Krymu, ruské invaze do východních oblastí Ukrajiny a v tomto ohledu 
hospodářská krize. 

Zejména po nedávných událostech v České republice byla věnována větší pozornost Ukrajině a 
otázkám jejího života v zemi. Podle badatelky Taťány Součkové, navzdory skutečnosti, že ukrajinští 
přistěhovalci netvoří homogenní skupinu a jejich vnitřní sociální rozvrstvení je velmi různorodé, se česká 
společnost snaží zachovat rozšířené kulturní stereotypy o Ukrajincích, které jsou poměrně negativní. O situaci 
na Ukrajině traly rozsáhlé diskuse v českých médiích i mezi politickými představiteli státu. Ukrajina 
a ukrajinští občané se také stali běžným tématem pro většinu představitel české společnosti. Kromě toho byla 
před konfliktem na Ukrajině menšina docela pasivní a neprokázala hlasitě svou etnickou příslušnost a hrdost 
na zemi svého původu. V důsledku a demonstrací a rychlého rozvoje udalostí v Kyjevě, které se v roce 2014 
konaly na náměstí Nezávislosti (Majdan Nezaležnosti), začalo mnoho Ukrajinců žijících v zahraničí 
demonstrantům vyjadřovat trvalou podporu1. 

Organizace Ukrajinců v České republice se také snaží ukázat, že Ukrajinci v České republice nejsou 
jen dočasnými ekonomickými migranty, ale jsou lidé, kteří v zemi neustále žijí, hledají integraci v různých 
oblastech, mají také svou vlastní institucionalizaci a organizovanost, jako je kulturní, společenský a sociální 
život, a mají v tom určitý úspěch. 

Zajímavou iniciativou posledních let je projekt Mezi Vámi: Ukrajinci jak je neznáte, jehož cílem je 
seznámit širokou veřejnost s ukrajinskými osobnostmi, působícími v České republice. Problém Ukrajinců 
v české společnosti vidí projekt ve té skutečnosti, že Ukrajinci jsou zde vnímáni jako ti, kteří sem přicházejí 
a pracují na nížších, nekvalifikovaných pracích. Cílem projektu je změnit pohled na českou společnost 
a změnit stereotyp o ukrajinských dělnících, uklízečkách, prodavačkách, zámečnících a elektrikářích, 
publikujíc příběhy lidí z Ukrajiny, kteří žijí a pracují v České republice jako přední vědci, umělci a bankéři a 
významně přispívají k rozvoji nových technologií, rozvíjí vědu, demonstrují výjimečné sportovní výkony 
nebo vytváří něco nového v umění2. 

To může pomoci při dalším úkolu, ve kterém je většina organizací jednoznačná, je to potřeba mladých 
aktivistů. Téměř devět z deseti (85%) občanů Ukrajiny žijících v České republice je v produktivním věku 
(ve věku 15 až 59 let), zatímco podíl starších ukrajinských migrantů (60 let a starších) je zanedbatelný (méně 
než 5%). A více než jeden z deseti (11%) migrantů oficiálně registrovaných v zemi má méně než 15 let. 
Nehlede na velký počet ukrajinských dětí (které dokonce převládají v několika věkových skupinách) se 
ukrajinští migranti druhé generace neobjevují ve veřejném a akademickém diskurzu, na rozdíl například od 
vietnamských migrantů. To je pravděpodobně výsledek asimilace ukrajinských dětí, které se, zdá se, staly 
„neviditelnou“ součástí společnosti jako celku3. To je problém mnoha ukrajinských občanských sdružení, 
protože většinu jejich aktivních členů a účastníků tvoří starší lidé. Je tu ale ještě další stránka, starší generace 
Ukrajinců v České republice někdy nezvládá příliv svých krajanů a často nepociťují souvislost s novou 
generací ukrajinské migrace. Někdy proto musíme hovořit o určité sociální vzdálenosti mezi gastarbeitry a 
takzvanou „bezproblémovou“ částí ukrajinské menšiny. Nehlede na to ale lze předpokládat, že potenciál 
některých mladých migrantů by mohl vést k rozvoji nových oblastí činnosti ukrajinských organizací. 

Potřebu rozvoje a aktivní činnosti ukrajinských organizací a začlenění do veřejného života v České 
republice ospravedlňuje také skutečnost, že ani po 30 letech nezávislosti Ukrajiny a 7 letech neformální 
války mezi Ukrajinou a Ruskem pro mnoho Čechů neexistuje rozdíl mezi Ukrajinci a Rusy. O tom svědčí 
mnoho faktů. Nápřiklad v březnu 2020 byl proveden průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění 
v České republice na téma postojů veřejnosti k různým národnostem. Ve vztahu k Rusům a Ukrajincům 
dominuje antipatie nad sympatií, ale největší podíl má neutrální hodnocení: Rusům sympatizují 25%, 
a 34% občanů vyjádřili antipatii, Ukrajincům sympatizují 24%, a pociťují antipatii 35%4. Postoj k zemím 

 
1 Součková, T. (2015). The Ukrainian Minority in Brno: A Qualitative Research on Ethnic Identity. Ethnologia 

Actualis, 15, 2, 66-80. 
2 Kolář, O., Janák, D. a kol. (2019). Lidé z východu. Ukrajinci v českých zemích od roku 1918. Opava:Slezská 
univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 45. 
3 Leontiyeva, Y. (2016). Ukrainians in the Czech Republic: On the Pathway from Temporary Foreign Workers to One 
of the Largest Minority Groups. Ukrainian Migration to the European Union, 133-149. 
4 Василик, C. (2020). Як чехи ставляться до українців та інших іноземців, які проживають в Чехії? Українська 

Чехія <https://ceskoukrajinska.com/iak-chekhy-stavliatsia-do-ukraintsiv-ta-inshykh-inozemtsiv-iaki-prozhyvaiut-v-
chekhii/> (2021, března, 17). 
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původu je podle výzkumu tohoto Centra z roku 2019 podobný a podíl sympatizantů dosáhl asi 20% a podíl 
odpurců – asi 40%1. 

Zpráva o rozhodnutí Rady vlády pro národnostní menšiny ze dne 6. února 2020 o znovuvytvoření 
ukrajinského kulturně-osvětového centra, které v Praze působilo mezi dvěma světovými válkami, je 
uklidňující. Rada podporuje zřízení ukrajinského kulturně-osvětového centra pro ukrajinskou národnostní 
menšinu a obrací se s žádostí na předsedu vlády a zároveň předsedu Rady, aby podpořil znovuzaložení 
kulturně-osvětového centra ukrajinské menšiny, včetně možnosti poskytnutí vhodného objektu pro tuto 
činnos2. Přítomnost takového centra poskytne příležitost pořádat stále více a organizovanějí různé akce, mít 
trvalé místo pro setkávání, zachování tradic a kultury a také příležitost lépe se projevovat ve veřejném a 
kulturním životě. 

Závěrem je tedy třeba poznamenat, že ukrajinské komunity sice mají mnoho tisíc členů, ale v České 
republice jsou heterogenní. Díky vytvoření řady institucionálních předpokladů a určité dlouholeté tradici 
existence občanských sdružení Ukrajinců v České republice však můžeme hovořit o účasti této komunity v 
životě občanské společnosti. 

Budování takzvaných sociálních, občanských sítí ukrajinských organizací je nejdůležitější strategií 
přežití, existenci a klíčem k úspěšné integraci Ukrajinců do nového prostředí. Je to způsob, jak je chránit před 
různými zprostředkovateli a zastupovat zájmy určité části ukrajinského obyvatelstva v České republice při 
společných aktivitách. 
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ДИСКУРС ЄВРЕЙСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  
В ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ 

Jewish identity is understood very differently in both spatial and temporal ways, and finally, it 
is understood differently by different Jewish communities and “publics”. The so-called 
traditional Jewry of the Diaspora, no matter how it is imagined, is understood as an integral, 
internally consistent community. Instead, the Jews of the Enlightenment, the epoch of 
nationalism and emancipation, were and are understood in different ways in different countries 
and at different times. In particular, at the beginning of the XIX century the Jews in Western 
Europe began to introduce themselves as a purely religious group, an integral part of the nations 
among which they were living. Somewhat later, in particular under the failure of emancipation, 
the Jews of Central and Eastern Europe began to introduse themselves as an ethno-religious or 
national-religious community, which was not ruined by the centuries of dispersal and 
oppression. Legitimate versions of Jewish nationalism were “Zionism”, “autonomism” and 
“Bundism”, and only Zionism survived (even physically) after World War II. At present times, in 
the Western Diaspora (particularly in the United States, Great Britain, Ireland, Switzerland and 
Latin America), Jewishness is understood primarily as a religious community, while in the post -
Soviet countries, Jewishness is understood as a nationality. The understanding of Jewishness in 
the State of Israel is different. Its dualistic national-religious identity shifts in one direction or 
another depending on the existing balance of political and social forces, and finally, as a result 
of interaction between different communities and “publics” with different visions of Jewish 
identity in Israel and around the world. 
Keywords: traditional Jewish community, Jewish Diaspora, Jewishness, Judaism, Jewish 
nationalism. 

Проблема єврейської ідентичності є однією з найпопулярніших в юдаїці та ізраїлезнавчих 
студіях. На різних етапах розвитку таких досліджень єврейська ідентичність розглядалась під кутом 
зору різних підходів в рамках різноманітних, іноді протилежних концепцій. Так, спочатку це питання 
аналізувалось в рамках теологічних (Б. Ніссім, Л. Рабинович), потім – біологічних (І. Алкалай, 
Б. Борохов, В. Саламан) та антропологічних (Ф. Боас, Г. Шапвро, Е. Бен-Рафаель, Б. Вассерстейн, 
С. Коен, А. Штейнзальц) концепцій. Остання отримала широкого поширення в Ізраїлі, Європі 
та США. 

Проте, незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених єврейській ідентичності, 
дискурсивний підхід, що розроблявся К. Вердері, К. Калхуном та М. Біллігом, і на даний час є одним 
з найпродуктивніших постмодерністських підходів в дослідженнях націй і націоналізму, 
в «єврейському випадку» майже не використовувався, що обумовлює актуальність подальшої 
теоретичної розробки та визначає мету даної статті. 

Слід зазначити, що сучасним формам єврейської ідентифікації передувала так звана традиційна 
єврейська ідентифікація, що існувала в феодальному суспільстві середньовічної Європи та Близького 
Сходу, коли суб’єктом права визнавалась не особистість, а соціальна група чи корпорація. Традиційне 
єврейство було одним із найяскравіших прикладів середньовічної корпорації, що була відділена 
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від інших соціальних груп не стільки географічно, скільки юридично – специфічним набором прав і 
обов’язків, а також особливим місцем, яке воно займало на ринку праці та в економіці загалом. Звісно, 
членство в одній корпорації виключало членство в будь-якій іншій корпорації. Євреєм вважався лише 
той, хто був членом цієї (квазі)релігійної корпорації, а членами цієї корпорації були виключно євреї, 
Якщо ж єврей змінював релігію (що було надзвичайно складно та ризиковано), то позбавлявся 
не тільки свого членства в єврейській корпорації, але власне й свого єврейства1. 

Ізраїльські соціологи Е. Бен-Рафаель і Л. Бен-Хаїм, ґрунтуючись на теоретичних розробках 
британського дослідника Е. Сміта, приходять до висновку, що в соціологічному плані традиційну 
єврейську ідентичність найбільш слушно розглядати як касту, що «з одного боку вимагає збереження 
кастової чистоти, а з іншого – мінімізації контактів з “іншими”»2.  

Подібним чином єврейство уявлялось і класиками марксизму, які посилаючись на відсутність 
у євреїв «нормальної» соціальної структури, відмовляли їм у праві називатись народом, а тим паче 
нацією. Марксисти представляли євреїв особливою соціальною або функціональною групою, яка 
в процесі формування сучасних (європейських) націй має бути повністю асимільована, і таке бачення, 
прямо чи опосередковано, вплинуло на весь подальший розвиток уявлень про єврейську 
ідентичність3. 

Звісно, існують й інші підходи до розуміння природи єврейства. Так, російський антрополог 
М. Членов пропонує розуміти традиційне єврейство Діаспори, у всій його багатогранності та 
незводимості до мовної або релігійної спільності, як окрему та унікальну цивілізацію, специфічну 
соціокультурну спільність4. 

Натомість «національні історики» уявляли та продовжують уявляти традиційне єврейство 
Діаспори як етнорелігійну чи навіть національно-релігійну спільність. Так, російський дослідник 
О. Мілітарьов розцінює традиційне єврейство як етнорелігійну спільність, що в Древності 
формувалась на племінній основі, а пізніше складалась на основі спільної релігійної традиції5. Схожу 
позицію займає ізраїльський політолог І. Дрор, який представляє традиційне єврейство як народ, що 
зберігся в Діаспорі, незважаючи на постійні та колосальні гоніння на нього, як етнос, центром 
культури та духовного життя якого була релігія, яка об’єднувала його та згуртовувала в рамках 
общини6. Зі свого боку американський історик М. Станіславскі взагалі наголошує на тому, що 
до епохи Просвітництва всі – і євреї, і неєвреї розуміли єврейство одночасно як релігійну і 
національну групу7.  

Варто відзначити, що з настанням епохи Просвітництва традиційна єврейська ідентифікація 
почала зазнавати суттєвих потрясінь і, як наслідок, змін. І навіть сучасні ультра-ортодоксальні євреї 
на Заході, в Ізраїлі, а тим паче на пострадянському просторі дотримуються суттєво інших 
ідентифікаційних моделей. Єврейство більше не є частиною середньовічного корпоративного 
суспільства, а сучасні євреї вже не є членами однієї корпорації. Розпад середньовічного суспільства, 
який супроводжувався єврейською емансипацією та бурхливим розвитком націоналізму по всій 
Європі та світу, розщепив по суті єдину, інтегральну та усталену традиційну модель єврейської 
ідентифікації на багато інших, внутрішньо суперечливих і конкуруючих моделей. Навіть саме по собі 
питання: хто такі євреї – народ (нація/раса/етнос) чи релігійна група, а також дискусія з цього приводу 
були якісно (та кількісно) новими8.  

 
 

1 Членов, М. (2007). Типы еврейской идентичности в современном мире. Еврейская этничность и 

национализм в прошлом и настоящем. Москва: Меморис, 209-213. 
2 Бен-Рафаэль, Э., Бен-Хаим, Л. (2007). По-прежнему единый народ? Современные типы еврейской 
идентичности. Еврейская этничность и национализм в прошлом и настоящем. Москва: Меморис, 152-153. 
3 Сакер, Г. М. (2011). История Израиля: От зарождения сионизма до наших дней: 1807-1951. Москва: 
Книжники, 1, 110-111.  
4 Членов, М. (2007). Типы еврейской идентичности в современном мире. Еврейская этничность и 

национализм в прошлом и настоящем. Москва: Меморис, 215-216. 
5 Милитарёв, А. Ю. (2003). Воплощённый миф. «Еврейская идея» в цивилизации. Москва: Наталис, 34-35. 
6 Дрор, И. (2003). Сионизм и еврейская идентификация. Идеология еврейской национальной жизни 

в современном мире. Москва: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 30-31. 
7 Станиславски, М. (2001). Кризис еврейского секуляризма. Созидание еврейского будущего. Москва: Мосты 
культуры; Иерусалим: Гешарим, 149-150. 
8 Членов, М. (2007). Типы еврейской идентичности в современном мире. Еврейская этничность и 

национализм в прошлом и настоящем. Москва: Меморис, 209-223. 
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У 1820 р. був опублікований перший із дев’яти томів новаторської роботи одного із засновників 
нової єврейської історіографії, організатора «Wissenschaft des Judentums» («Науки про єврейство» – 
юдаїки) Ісаака Маркуса Йоста «Історія ісраелітів від часів Макавеїв і до наших часів – перероблена 
згідно з джерелами». Термін «ізраеліти» був винайдений європейськими просвітниками, зокрема 
єврейськими «маскилами»/«маскилим», аби замінити собою поняття «юдей», що в тогочасній Європі 
мало, вочевидь, негативні коннотації. Ця робота, що претендувала на повний і системний виклад 
єврейської історії, на відміну від більш пізніх творів «національних істориків», починаючи з Генріха 
Греца та Семена Дубнова, не мала неприривного історичного наративу, який би починався з далеких 
«біблійних часів».  

Як і інші діячі єврейського просвітництва («Гаскали»), серед яких, зокрема, Л. Цунц і А. Гейгер, 
І.М. Йост відстоював ідеал емансипації євреїв і розглядав локальні єврейські спільноти як інтегральні 
частини держав на території, на яких вони проживають. Водночас, чи не єдиний зв’язок між 
єврейськими спільнотами різних країн він вбачав в єврейській релігії, яка, так само як і християнство, 
має нібито універсальний характер1. Відповідно до цієї концепції, не існує спільної, єдиної для всіх 
євреїв Батьківщини, а тим паче загальноєврейської політії, яка б відокремлювала євреїв від неєвреїв, 
отже євреям, як і будь-якій іншій релігійній спільноті чи культурній групі, що щиро жадає влитись 
в сучасні національні колективи, мають бути надані всі громадянські права2. 

У першій половині XIX ст. євреї Німеччини, Франції, Англії, США тощо, за активного сприяння 
національних урядів, почали визначати себе відповідно німцями, французами, англійцями, 
американцями тощо, єврейської чи точніше «Мойсеєвої віри». Так звана реформістська або 
ліберальна течія в юдаїзмі, що зайшла далі за всіх інших (зокрема «консерваторів» і «неоортодоксів») 
підкреслювала морально-етичну, а не ритуальну сторону юдаїзму, якому приписувався 
універсальний, а не національний характер. Цей новий тип юдаїзму намагався вийти за жорсткі рамки 
«племінної обмеженості» через виключення будь-яких згадок про «єврейську винятковість» в літургії 
і теології, через трансформацію традиційних єврейських есхатологічних уявлень в прагнення 
до всесвітнього братерства та свободи, через використання відповідних національних мов як мов 
єврейського ритуалу тощо3. 

У чистому вигляді ця суто релігійна модель не пережила всіх потрясінь XIX-XX ст., насамперед 
«Шоа» («Катастрофу» європейського єврейства), однак у наближеному вигляді вона існує в країнах 
Західної Європи (передусім в Швейцарії, Великобританії та Ірландії), у Латинській Америці та, 
звісно, у США.  

Сучасна ідентифікаційна модель західної діаспори, що називають релігійно-общинною, 
базується на існуючому в цих країнах уявленні про релігію як про найважливіший соціальний 
регулятор. Зокрема в США релігія не стільки питання віри чи невіри в (того чи іншого) Бога, скільки 
набір соціальних правил, які значною мірою визначають характер зв’язків у державі, що нібито 
рівновіддалена від усіх наявних груп у суспільстві4. Як зазначає російський дослідник О. Мілітарьов 
«головними атрибутами американського єврейського життя залишаються формальна належність 
до общини та певної синагоги та участь у (єврейській) благодійності»5. 

В більш пізніх творах І. Йоста та представників другого покоління «Wissenschaft des 
Judentums» біблійна епоха стає значно вагомішою частиною цього історичного (але передусім 
політичного) наративу, а Біблія стає достатньо легітимним і нібито достовірним історичним 
джерелом. До того ж єврейство починає розглядатись як єдина (більш ніж просто релігійна) 
спільність, що має довгу та безперервну історію, незважаючи на всі виклики, які стояли перед нею 
на протязі століть6. 

 
1 Занд, Ш. (2011). Кто и как изобрёл еврейский народ. Москва: Эксмо, 142-150; Электронная еврейская 
энциклопедия (1986). Йост Изак Маркус <https://eleven.co.il/jewish-philosophy/jewish-studies/11828/> 
(2020, липень, 15).  
2 Занд, Ш. (2011). Кто и как изобрёл еврейский народ. Москва: Эксмо, 142-150. 
3 Станиславски, М. (2001). Кризис еврейского секуляризма. Созидание еврейского будущего. Москва: Мосты 
культуры; Иерусалим: Гешарим, 150-151. 
4\ Членов, М. (2007). Типы еврейской идентичности в современном мире. Еврейская этничность и 

национализм в прошлом и настоящем. Москва: Меморис, 223-228. 
5 Милитарёв, А. Ю. (2003). Воплощённый миф. «Еврейская идея» в цивилизации. Москва: Наталис, 34-35. 
6 Занд, Ш. (2011). Кто и как изобрёл еврейский народ. Москва: Эксмо, 142-150. 
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Цей підхід чітко простежується у фундаментальній роботі німецького дослідника Г. Греца 
«Історія євреїв від давніших часів до сьогодення», перші томи якої вийшли друком на початку  
50-х рр. XIX ст.1. Вже у передмові до XII тому Г. Грец зазначає, що «єврейському народу вдалось, 
нарешті, знайти в культурних країнах не тільки справедливість і свободу, але і відому повагу, і що 
йому був наданий безмежний простір для розвитку його сил не в якості милості, але в якості набутого 
права за безкінечні страждання, які навряд чи інший народ виніс би …, а рівно і за вражаючі труди 
світового значення, які знов-таки навряд чи створила б інша раса»2. 

Робота Г. Греца стала першою послідовною та емоційною спробою сконструювати єврейський 
«народ», якому вже тоді приписувалось багато якостей, що нібито характеризують сучасні «нації». 
Можна сказати, що дослідник зумів скласти зв’язний історичний наратив, який творчо долав 
проблематичне різноманіття єврейської історії і величезні прогалини, що існують в її осягненні. 
Незважаючи на проблематичний зв’язок між древніми ізраїльтянами та сучасними євреями, а також 
між різними єврейськими общинами, Г. Грец зумів «перетворити» євреїв Діаспори в древній народ-
расу, що був вигнаний зі своєї Батьківщини в Ханаані й оселився в «країнах розсіяння», в яких, так 
чи інакше, зберіг свою культурну унікальність і «расову чистоту»3. 

Ще одним представником даного підходу є відомий «національний історик» російський єврей 
С. Дубнов та його робота «Підручник єврейської історії», що був вперше виданий в Одесі на рубежі 
XIX та XX ст.4. У передмові до I тому наголошується, що читачу «слід мати перед собою не низку 
беззв’язних епізодів чи цікавих оповідань …, а цільну картину життя народу в досліджувану епоху. 
З цього загального правила … не вилучена й біблійна історія, що для євреїв є не тільки релігійною, 
але й національною історією»5. 

У другій половині XIX ст. «етнонаціональний підхід» до визначення єврейської ідентичності 
предметно розробляли переважно російські євреї, серед яких Перец Смоленскін, Ієгуда Лейб Гордон, 
Мойсей Лейб Ліліенблюм, Еліезер Бен-Йегуда, Ахад ха-Ам та Лев Пінскер (автор найвизначнішої 
протосіоністської роботи 1880-х рр. «Автоемансипація»)6. І хоча не всі вони були послідовними 
сіоністами, саме ці уявлення стали фундаментальними для сіоністського руху та сіоністського 
світосприйняття. Іншими легітимними версіями єврейського націоналізму були «автономізм» і 
«бундизм», які перестали існувати внаслідок Другої світової війни.  

Дещо інша модель єврейської ідентифікації характерна для радянських і пострадянських євреїв, 
які розуміють єврейство як національність і культурно-історичне явище, майже виключаючи 
релігійний компонент зі свого визначення єврейства7. 

Для «автономізму» та «бундизму» був характерний принциповий «їдишизм», натомість 
для сіонізму – гебраїзм. «Автономізм» і «бундизм» розумілись як суто антиклерикальні 
та антирелігійні рухи, тоді як сіонізм більш творчо підійшов до цієї проблеми, надаючи єврейській 
релігійній традиції, зокрема її символам і практикам, національний зміст8. Серед них зокрема 
сіоністський/державний прапор і герб, мова Біблії – іврит, а також саме поняття «Ерец-Ісраель» 
(«Земля Ізраїлю»), яка була обрана об’єктом єврейської колонізації і водночас засобом 
її легітимації.  

Обґрунтовуючи право євреїв на Землю Ізраїлю, сіоністський рух активно звертався 
до єврейської Біблії, зокрема відбирав і препарував для національних потреб її теми, метафори 
та образи, що служили пропаганді сіонізму по всьому світу. З точки зору сіоністів (чи принаймні 
їх магістральної течії) Біблія не тільки пов’язувала національне існування євреїв 

 
1 Электронная еврейская энциклопедия (1986). Грец Генрих <https://eleven.co.il/jewish-philosophy/jewish-studies/11301/> 
(2020, липень, 15).  
2 Грец, Г. (1909) Исторія евреевъ отъ древнейшихъ временъ до настоящаго. Одесса: Изданіе книжного 
магазина Шермана, 12. 
3 Занд, Ш. (2011) Кто и как изобрёл еврейский народ. Москва: Эксмо, 151-154. 
4 Электронная еврейская энциклопедия (1986). Дубнов Семён  
<https://eleven.co.il/jews-of-russia/education-secular-culture/11482/> (2020, липень, 15). 
5 Дубновъ, С. М. (1912). Учебникъ еврейской исторіи. СПб: Типографія т-ва «Общественная польза», I, 3. 
6 Лакер, В. (2000). История сионизма. Москва: Крон-пресс, 96-105. 
7 Милитарёв, А. Ю. (2003). Воплощённый миф. «Еврейская идея» в цивилизации. Москва: Наталис, 33-36. 
8 Электронная еврейская энциклопедия (1986). Дубнов Семён <https://eleven.co.il/jews-of-russia/education-
secular-culture/11482/> (2020, липень, 15); Станиславски, М. (2001). Кризис еврейского секуляризма.  
Созидание еврейского будущего. Москва: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 151-153. 
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з їх «історичною Батьківщиною», але й служила «нагадуванням» про міфічне та героїчне минуле 
єврейського народу1. 

Зрештою, через глибоку невпевненість в міцності нової секулярної єврейської ідентичності, 
сіоністському керівництву доводилось раз за разом звертатись до єврейської релігії, яка пов’язувала 
між собою всіх євреїв країни та світу. Почасти тому, новостворена «нація» так і залишається 
в релігійному полоні2. 

Отже єврейська ідентичність розуміється дуже по-різному як в просторовому, так і часовому 
вимірах, нарешті, її по-різному розуміють різні єврейські общини та «публіки». Так зване 
традиційне єврейство Діаспори, як би його не уявляли, розуміється як інтегральна, внутрішньо 
несуперечлива спільність. Натомість єврейство епохи просвітництва, націоналізму та емансипації 
уявлялось і уявляється в різний спосіб в різних країнах і в різну добу. Зокрема на початку XIX ст. 
євреї Західної Європи почали позиціонувати себе як суто релігійну групу, інтегральну частину тих 
націй, серед яких вони жили. Дещо пізніше, зокрема під впливом буксуючої емансипації, євреї 
Центральної і Східної Європи почали позиціонувати себе як етнорелігійну чи національно-
релігійну спільність, яку не порушили століття розсіяння та гноблення. Легітимними версіями 
єврейського націоналізму стали «сіонізм», «автономізм» і «бундизм», з яких Другу світову війну 
пережив (причому буквально) лише сіонізм. Наразі в західній діаспорі (зокрема, в США, 
Великобританії, Ірландії, Швейцарії, Латинській Америці) єврейство розуміється переважно як 
релігійна община, тоді як на пострадянському просторі єврейство розуміється як національність. 
Особливим є розуміння єврейства в Державі Ізраїль. Його дуалістична національно-релігійна 
ідентичність зміщується в той чи інший бік в залежності від наявного балансу політичних і 
соціальних сил, нарешті, в результаті взаємодії між різними общинами та публіками, що мають 
різне бачення єврейської ідентичності в Ізраїлі та в усьому світі. 
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ENSURING LEGALITY AND DISCIPLINE  
IN THE ACTIVITY OF STAROSTA AS AN OFFICIAL  
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN UKRAINE 
Ельшад Рафіг огли Ібрагімзаде 
Національна академія державного управління при Президентові України 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ДИСЦИПЛІНИ 
У ДІЯЛЬНОСТІ СТАРОСТИ ЯК ПОСАДОВОЇ ОСОБИ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

The article deals with the legal status of starosta (the elder), which is a relatively new official of 
the local self-government system in Ukraine. In terms of this, various aspects of the legal field of 
activity of starosta are of great interest to scholars. The purpose of the article is to analyze the 
legal norms ruling the activities of starosta, regarding their compliance with the task of ensuring 
legality and discipline in the activities of local governments. 
The activities of the starosta must meet both the requirements of legality and discipline. The latter 
concerns internal organizational relations, provides for the strict implementation of general and 
job responsibilities, orders and directives of superiors. The author concludes that it is important 
to clearly define the powers of starosta at the level of law and regulations. Special attention is 
paid to the job description, which details the rights, duties and responsibilities of the person in 
this position. The content of the job description is important for the lawful procedure of 
disciplinary responsibility. 
The author analyzes case law regarding the claims for annulment and revocation of the decision 
of the village chief, according to which starosta was brought to disciplinary responsibility for 
violation of labor discipline and dismissed from office. 
Ukrainian legislation does not provide for a special mechanism for applying disciplinary liability to 
starosta as a local government official. The only form of responsibility of starosta, which is clearly 
regulated by law, is the early termination of powers by the decision of the local council. However, 
disciplinary liability is an effective means of ensuring the rule of law and discipline in the activities 
of an official, so it is necessary to establish the grounds and procedure for bringing starosta to 
disciplinary responsibility in the Law on Local Self-Governance. The author proposes to 
supplement Art. 51-1 of the Law on Local Self-Governance by the provision that starosta is 
subordinated to the local council and the head of the territorial community. 
Keywords: starosta, local government official, legality, discipline, disciplinary responsibility, local 
council, mayor. 

Постановка проблеми. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування та на нього 
поширюються положення Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі – 
Закон про службу в ОМС)1, і Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон 
про місцеве самоврядування)2. Відповідно до ст. 1 Закону про службу в ОМС служба в органах 
місцевого самоврядування (далі – ОМС) – це професійна, на постійній основі діяльність громадян 

 
1 Закон про службу в органах місцевого самоврядування ст. 175. 2001 (Верховна Рада України). Відомості 

Верховної Ради України, 33.  
2 Закон про місцеве самоврядування в Україні ст. 170. 1997 (Верховна Рада України). Відомості Верховної 

Ради України, 24.  
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України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію 
територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів 
виконавчої влади, наданих законом. Враховуючи таке розуміння служби в органах місцевого 
самоврядування важко заперечити значення законності та дисципліни як засобу досягнення високої 
організації праці в органах місцевого самоврядування і її ролі в забезпеченні правомірної діяльності 
в останніх. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Староста є відносно новою посадовою особою 
системи місцевого самоврядування. З огляду на це, різні аспекти правового поля діяльності старост 
викликають підвищений інтерес науковців і практиків місцевого самоврядування. Зокрема, 
заслуговують уваги науково-практичні розробки таких авторів, як: О.Бабінова, М.Баюк, О.Батанова, 
В.Борденюк, М.Войт, О.Врублевський, Т.Гаман, Ю.Ганущак, О.Гуменюк, І.Дробуш, І.Ковтун, 
О.Лазор, Р.Примуш, І.Рижук, Л.Требик, С.Флентін та інших. 

Метою статті є аналіз правових норм, які регулюють діяльність старост, щодо їх відповідності 
завданням забезпечення законності та дисципліни в діяльності органів місцевого самоврядування. 

Виклад основного матеріалу. Староста займає одне з центральних місць у децентралізованій 
системі місцевого розвитку. Запровадження цього інституту обумовлюється необхідністю 
максимального наближення місцевої влади до усіх жителів громади. Повноваження старости 
поширюються на старостинський округ. З метою забезпечення представництва інтересів жителів 
населеного пункту (населених пунктів) старостою сільська, селищна, міська ради визначає 
старостинський округ, який є частиною території об’єднаної територіальної громади, утвореної 
відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», на якій 
розташовані один або декілька населених пунктів (сіл, селищ), крім адміністративного центру 
об’єднаної територіальної громади (ст. 1 Закону про місцеве самоврядування). 

Роль старости полягає у забезпеченні діалогу між місцевою владою та жителями 
старостинського округу, а також досягненні врахування інтересів мешканців окремих населених 
пунктів об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ). Правове положення старости 
характеризується тим, що він є автономним суб’єктом у системі ОМС, визначеній у ч. 1 ст. 5 Закону 
про місцеве самоврядування, але також він є членом виконавчого комітету сільської, селищної, 
міської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі. 

Закон не встановлює кваліфікаційних вимог до посади старости. Проте ефективне виконання 
завдань старости можливе за умови наявності відповідних знань і досвіду, а також існування довіри 
мешканців до особи старости. З огляду на це, доцільно закріплювати детальну процедуру 
затвердження старост у Положенні про старосту конкретної ОТГ, яка повинна включати проведення 
попереднього обговорення із мешканцями населеного пункту ОТГ кандидатур на посаду старости, 
здійснення порівняння їх професійних якостей, отримання відгуків про їх особисті якості 
безпосередньо від мешканців тощо. 

Діяльність старости повинна відповідати як вимогам законності, так і дисципліни. Остання 
стосується внутрішньоорганізаційних відносин, передбачає точне виконання загальних і посадових 
обов’язків, розпоряджень і наказів вищестоящих керівників. В теорії адміністративного права 
дисципліну найчастіше розуміють як неухильне додержання встановлених правовими та іншими 
соціальними нормами правил поведінки у державному і суспільному житті. Зокрема, визначають як 
фактичну поведінку персоналу органів державної влади та органів місцевого самоврядування, яка 
відображається в управлінських рішеннях і діях, а також в управлінському (службовому) 
спілкуванні1; становище, за якого всі суб’єкти правовідносин влади й підпорядкування неухильно 
додержуються порядку і правил, встановлених законами, а також відповідними статутами й 
положеннями2; свідоме додержання встановлених правовими та іншими соціальними нормами 
правил поведінки у державному і суспільному житті3. Законність характеризує зовнішню, 
позасистемну діяльність державних органів та їх представників, а дисципліна – їх внутрішньо-
системну діяльність4. 

 
1 Мельник, А. Ф., Оболенський, О. Ю., Васіна, А. Ю., Гордієнко, Л. Ю. (2003). Державне управління. Київ: 
Знання-Прес, 129. 
2 Хавронюк, М. І. (2003). Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність. Київ: Атіка, 15. 
3 Стеценко, С. Г. (2008) Адміністративне право України. Київ: Атіка, 197. 
4 Стародубцев, А. А. (1999). Організаційно-правові питання діяльності інспекції особового складу 

щодо зміцнення законності і дисципліни в органах внутрішніх справ. Харків, 25. 
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Підходи до співвідношення зазначених понять зводяться до трьох: ототожнення; погляд 
на дисципліну як ширше поняття, яке поглинає собою законність або визнання законності ширшою 
категорією, яка поглинає собою дисципліну. Деякі вчені розглядають законність як статичне поняття, 
що охоплює сукупність норм, законодавчих актів; а дисципліну, у свою чергу, як динаміку законності 
(певні дії з виконання вимог норм законодавства)1. 

Зміст дисципліни обумовлюється природою службових правовідносин, які випливають 
із особливостей закріплення прав і обов’язків їх суб’єктів у різних актах – трудовий кодекс, контракт, 
договір, статут, правила, інструкція і т д. Посадові особи ОМС зобов’язані дотримуватися актів 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування (рішень, розпоряджень) в силу саме своїх 
службових обов’язків. Дотримання дисципліни, на відміну від законності, передбачає відповідність 
поведінки не лише нормам права, але моралі, внутрішнім вимогам тієї чи іншої організації тощо. При 
цьому виконання залежить як від самої особи, її установки, совісті, так і від певних зовнішніх умов2. 

Єдність цих понять полягає в тому, що вони спрямовані на досягнення правопорядку, 
вміщуючи систему вимог правомірності поведінки. Втім, предмет цих вимог різниться: законність 
передбачає неухильне дотримання законів, а дисципліна – неухильне дотримання правил 
внутрішньоорганізаційних відносин; вона базується на вимогах і правових, і інших соціальних норм. 
Такий обумовлює те, що наслідком зміцнення законності є посилення дисципліни, натомість 
порушення службової дисципліни є передумовою порушення принципу законності. 

Важливим є чітке визначення повноважень старости на рівні закону та підзаконних 
нормативних актів. Стаття 19 Конституції України закріплює, що органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Староста наділяється власними, визначеними державою повноваженнями, які закріплені 
у законах «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад», так і делегованими радою громади і визначеними у Статуті ради об’єднаної громади та 
у затвердженому місцевою радою Положенні про старосту. Органи місцевого самоврядування 
з урахуванням місцевих умов і особливостей можуть перерозподіляти між собою на підставі 
договорів окремі повноваження та власні бюджетні кошти (ч. 7 ст. 16 Закону про місцеве 
самоврядування). Коло повноважень старости нормативно визначені у ст. 54-1 Закону про місцеве 
самоврядування в Україні. 

Іншим важливим документом забезпечення правомірної діяльності старост є посадова 
інструкція, що деталізує права, обов’язки та відповідальність особи на цій посаді. Ступінь такої 
деталізації впливає на ефективність виконання ним своїх функцій, а також якість правовідносин 
з іншими посадовими особами місцевих органів влади, які займають значне місце у роботі старости. 
Крім того, зміст посадової інструкції має значення для правомірного притягнення старости 
до дисциплінарної відповідальності. 

Слід зазначити, що Міністерство соціальної політики України у листі від 05.09.2016 р. 
№ 477/13/116-163 висловило точку зору щодо відсутності необхідності затвердження посадових 
інструкцій старост з огляду на те, що його права та обов’язки, порядок його звітування, інші питання, 
пов’язані з діяльністю старости, визначаються у Положенні про старосту; а до посади старости 
законами України не визначено кваліфікаційних вимог (рівень освіти, фах, стаж відповідної роботи). 
У Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, 
затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336, посадові інструкції складаються для 
працівників усіх посад, що передбачені в штатному розписі. На думку Мінсоцполітики, посада 
старости належить до винятків, які згідно з цим документом можуть становити окремі посади 
керівників, правове положення яких визначено в Статуті (положенні) підприємства, установи, 
організації або відповідного підрозділу, де зазначено основні завдання, обов’язки, права і 
відповідальність за виконання покладених на них функцій. Однак з того часу правовий статус старост 
дещо змінився: стаття 14-1 Закону про місцеве самоврядування, на яку посилається Мінсоцполітики, 
була виключена, а порядок призначення старости змінився. 

 
1 Битяк, Ю. П., Гаращук, В. М., Зуй, В. В. (2010). Адміністративне право. Харків: Право, 253. 
2 Мельник, А. Ф., Оболенський, О. Ю., Васіна, А. Ю., Гордієнко, Л. Ю. (2003). Державне управління. Київ: 
Знання-Прес, 129. 
3 Лист Щодо кваліфікаційних вимог до посади старости та посадової інструкції, 2016 (Міністерство 
соціальної політики України). Ligazakon <https://ips.ligazakon.net/document/FN025041> (2021, березень, 03). 
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На наш погляд, розробка і затвердження посадових інструкцій старост сприятиме забезпеченню 
правомірної діяльності старост, а підпис старости в посадовій інструкції свідчить про обізнаність 
із посадовими правами та обов’язками. Щодо співвідношення цього документу з Положенням про 
старосту, яке затверджується місцевою радою, то із ч. 3 ст. 54-1 Закону про місцеве самоврядування 
слідує, що саме порядок організації роботи старости, а не його окремі повноваження та зобов’язання, 
визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту. 

Наявність якісної місцевої нормативно-правової бази є необхідною умовою забезпечення 
законності в діяльності старости. Положення про старосту повинен вміщувати порядок організації 
роботи старости у системі ОМС, організаційно-правові питання взаємодії із депутатами ради, 
головою ОТГ та іншими посадовими особами. У свою чергу, розширений перелік прав та обов’язків 
старости визначається в посадовій інструкції. Такий підхід забезпечить належні умови діяльності 
старости, усуваючи невизначеність у тлумаченні змісту повноважень старости, які визначені у законі 
досить загально. Зокрема, потребує деталізації порядок звітування старости перед радою, адже закон, 
визначаючи такий обов’язок, не містить вимог щодо процедури звітування. Також для реалізації 
права участі у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що 
реалізуються на території відповідного старостинського округу у Положенні про старосту повинна 
бути закріплена форма та порядок внесення пропозицій та обсяг і порядок їх врахування органами 
місцевої влади тощо. 

Незважаючи на регламентацію повноважень, у процесі виконання своїх службових обов’язків 
староста, як будь-яка інша посадова особа ОМС, може допустити порушення законодавства про 
службу в ОМС та інших нормативних актів. Тому серед засобів забезпечення законності та 
дисципліни у діяльності ОМС повинен функціонувати інститут юридичної відповідальності. За кожне 
порушення вимог законності посадова особа органу місцевого самоврядування має бути своєчасно 
притягнута до відповідальності. Відповідно до ч. 1 ст. 74 3акону про місцеве самоврядування органи 
та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед 
територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами. Із цим положенням 
пов’язана необхідність існування в тому числі механізму дисциплінарної відповідальності старости 
як посадової особи місцевого самоврядування. Підстави, види і порядок відповідальності органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Конституцією України, цим та іншими 
законами (ч. 2 ст. 74 3акону про місцеве самоврядування). Однак, закон прямо не закріплює ні 
переліку дисциплінарних проступків, ні видів дисциплінарних стягнень, що можуть застосовуватися 
до старости чи іншої посадової особи місцевого самоврядування. 

У ст. 19 Закону про службу в ОМС, серед іншого, закріплено, що особливості дисциплінарної 
відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування, пов’язаних із службою в ОМС, 
забезпечуються у порядку, передбаченому законом. Відповідно до ст. 23 Закону про службу в ОМС 
особи, винні у порушенні законодавства про службу в ОМС, притягуються до цивільної, 
адміністративної або кримінальної відповідальності згідно із законом, але не встановлено 
дисциплінарної відповідальності. Розділ VI «Відповідальність за порушення законодавства про 
службу в органах місцевого самоврядування» Закону про службу в ОМС також не передбачає 
можливість притягнення посадової особи до дисциплінарної відповідальності. Проте серед основних 
принципів служби в ОМС, які закріплені у ст. 4 цього Закону, названий принцип персональної 
відповідальності за порушення дисципліни і неналежне виконання службових обов’язків. 

Дисциплінарна відповідальність є одним із видів юридичної відповідальності, що передбачена 
законодавством за протиправне діяння особи. Підставою притягнення до такого виду 
відповідальності є дисциплінарний проступок, який характеризується єдністю суб’єктивних та 
об’єктивних ознак. Відповідно до положень ч. 3 ст. 7 Закону про службу в ОМС на посадових осіб 
місцевого самоврядування поширюється дія законодавства України про працю. Відповідно до статті 
147-1 КЗпП України дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право 
прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника. 

Ключовим у питанні можливості притягнення старости до дисциплінарної відповідальності є 
наявність службової підпорядкованості старости та порядок набуття цього статусу. Ситуація щодо 
можливості притягнення до дисциплінарної відповідальності старост ускладнюється тим, що в ОТГ 
діють старости, які набули повноважень за різними порядками заміщення цієї посади, що обумовило 
також відмінне нормативне закріплення підзвітності, підконтрольності та відповідальності старости. 
Зокрема, виконувачі обов’язків старости, яких після завершення процедури добровільного об’єднання 
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було призначено новообраною радою ОТГ на строк до обрання на перших виборах старост та 
виконувачі обов’язків старости, яких після завершення процедури добровільного приєднання 
до об’єднаних громад було призначено відповідною радою ОТГ на період повноважень ради ОТГ 
поточного скликання. 

Згідно з попередньою редакцією ч. 2 ст. 54-1 Закону про місцеве самоврядування при здійсненні 
наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями 
відповідного села, селища, відповідальним – перед сільською, селищною, міською радою. Порядок 
обрання старости визначався ст. 14-1 Закону про місцеве самоврядування (була виключена на підставі 
Закону № 805-IX від 16.07.2020), відповідно якої староста обирається жителями села, селища (сіл, 
селищ), розташованого на території відповідного старостинського округу, на основі загального, 
рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і 
здійснює свої повноваження на постійній основі. 

У період чинності цих норм більшість судів задовольняли позови про визнання протиправним 
та скасування рішення сільського голови, відповідно до якого старосту було притягнуто 
до дисциплінарної відповідальності за порушення трудової дисципліни та звільнено із займаної 
посади. Наприклад, Полтавський окружний адміністративний суд у рішенні від 12.08.2020 року 
у справі № 440/1822/20 зазначив, що аналіз наведених норм права дає можливість дійти висновку, що 
староста є відповідальним за належне виконання покладених на нього повноважень та обов’язків 
перед сільською радою та територіальною громадою відповідних сіл, а не перед головою сільської 
ради. Крім того, суд звернув увагу на те, що законом не передбачено повноважень сільського голови 
приймати рішення щодо притягнення таких осіб до дисциплінарної відповідальності. Відповідно 
до позиції судів староста не є суб’єктом притягнення до дисциплінарної відповідальності з боку 
сільського голови на підставі положень ст. 147-149 КЗпП України. Сільський голова не має 
повноважень щодо призначення старости, а відтак і повноважень одноосібно притягати старосту 
до дисциплінарної відповідальності. Натомість відмічено, що вирішувати питання відповідальності 
за забезпечення наданих йому повноважень належить відповідній раді. В ході розгляду справи 
встановлено, що питання щодо порушення старостою трудової дисципліни на сесії відповідної 
сільської ради не розглядалося. З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що приймаючи 
одноособово розпорядження про накладення дисциплінарного стягнення, яким старосту було 
притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани, сільський голова сільської ради діяв 
з перевищенням наданих законом повноважень. Під час апеляційного перегляду справи, суд 
погодився з висновками суду першої інстанції1. 

Одеський окружний адміністративний суд у рішенні у справі № 815/2886/18 від 26 вересня 
2018 року зазначає, що жодного механізму застосування дисциплінарної відповідальності до такого 
спеціального суб’єкта, як посадова особа місцевого самоврядування (староста), законодавством 
не встановлено. А в законодавстві щодо місцевого самоврядування не передбачено спеціальних 
дисциплінарних стягнень, що можуть застосовуватися до посадових осіб ОМС, як це, наприклад, 
передбачено у ст. 66 Закону України № 889-VIII «Про державну службу». Так само відсутній і перелік 
дисциплінарних проступків, за які може притягатися посадова особа місцевого самоврядування. 
А тому до посадових осіб ОМС можуть застосовуватися лише загальні дисциплінарні стягнення, 
передбачені ст. 147 КЗпП: догана або звільнення. Суд підкреслив важливість порядку набуття статусу 
для визначення можливості притягнення старости до дисциплінарної відповідальності. Відповідно 
до ст. 14-1 Закону про місцеве самоврядування, чинної на час розгляду справи, староста 
не призначається, а саме обирається, що свідчить про відсутність у спірних правовідносинах суб’єкта 
призначення (обрання, затвердження), тобто посадової особи, яка призначає на посаду і яка 
в подальшому може застосувати заходи дисциплінарної відповідальності. У взаємовідносинах 
старости та голови не йдеться про підпорядкованість старости відповідному голові ради в розумінні 
КЗпП України, оскільки в таких взаємовідносинах відсутні ознаки владних управлінських функцій та 
підпорядкування2. 

У справі № 824/353/19-а, розглянутій Чернівецьким окружним адміністративним судом, 
позивача було притягнуто до дисциплінарної відповідальності за невиконання розпорядження 

 
1 Рішення у справі № 440/1822/20, 2020 (Полтавський окружний адміністративний суд). Єдиний реєстр 

судових рішень <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91028561> (2021, березень, 03). 
2 Рішення у справі № 815/2886/18, 2018 (Одеський окружний адміністративний суд). Єдиний реєстр судових 

рішень <https://reyestr.court.gov.ua/Review/76847197> (2021, березень, 03). 
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міського голови та неналежне виконання службових обов’язків щодо впорядкування сміттєзвалища 
в його старостинському окрузі. Суд прийшов до висновку про неправомірність такого рішення 
голови, відмітивши, що посилання на Положення про старосту, затверджене рішенням міської ради, 
відповідно до якого староста може бути притягнутий, серед іншого, до дисциплінарної 
відповідальності є необґрунтованими, оскільки вказане прямо суперечить Закону про місцеве 
самоврядування. Крім того, Положення є локальним нормативно-правовим актом міської ради та 
не може встановлювати інші види відповідальності, ніж ті, що визначені Законом1. 

У справі №200/4792/19-а, розглянутій Першим апеляційним адміністративним судом, 
суб’єктом притягнення старости до дисциплінарної відповідальності виступала сільська рада, а 
підставою для скасування прийнятого нею рішення про дострокове припинення повноважень стала 
необґрунтованість притягнення старости до дисциплінарної відповідальності. Суд звернув увагу 
на те, що лише 3-годинна відсутність за місцем роботи не може бути підставою для застосування 
заходів дисциплінарної відповідальності до старости, оскільки здійснення повноважень старостою 
громади не може бути обмежено роботою в службовому приміщенні, староста має право самостійно 
визначати напрямки своєї діяльності та дії, що мають бути вчинені ним задля ефективнішого 
виконання своїх повноважень. Крім того, судом було встановлено, що мало місце порушення права 
старости на участь в пленарному засіданні та надання пояснень з приводу обставин, що стали 
підставою розгляду питання про дострокове припинення повноважень. Зокрема, відсутні документи, 
які б свідчили про повідомлення старости про розгляд питання про дострокове припинення 
повноважень на пленарному засіданні сільської ради, відсутні протокол пленарного засідання, що 
унеможливлює встановлення факту обговорення питання дострокового припинення повноважень 
позивача на пленарному засіданні сесії сільської ради2. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 
виборчого законодавства» (№ 805-IX від 16.07.2020) було змінено, серед іншого, принципи обрання 
старост. Відповідно до чинної редакції ч. 1 ст. 54-1 Закону про місцеве самоврядування староста 
затверджується сільською, селищною, міською радою, а отже порядок набуття статусу, пов’язаний 
із діяльністю ради як суб’єкта затвердження, а отже і суб’єкта застосування заходів відповідальності. 
При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний 
сільському, селищному, міському голові (ч. 5 ст. 54-1 Закону про місцеве самоврядування). Згідно 
з формулюванням норми староста є відповідальним саме перед радою, яка затвердила його своїм 
рішенням на посаді на строк своїх повноважень. 

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування на посаду старости здійснюється 
шляхом затвердження відповідною радою (ст. 10 Закону про службу в ОМС). Регулювання діяльності 
старост належить до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад ОТГ. Сільські, 
селищні, міські ради ОТГ на пленарних засіданнях затверджують старостинські округи, Положення 
про старосту, а також приймають рішення щодо дострокового припинення повноважень старости 
у випадках, передбачених цим Законом (ч. 3 ст. 26 Закону про місцеве самоврядування). За загальним 
положенням, закріпленим у ч. 5 ст. 47 Закону про місцеве самоврядування, постійні комісії ради 
попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, 
призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань. Але детального 
порядку затвердження старост законом не передбачено, як і не визначено жодних професійно-
кваліфікаційних вимог до посади старости. 

Відповідальність старости перед радою втілюється в обов’язку не рідше одного разу на рік 
звітувати про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений 
радою термін. Крім того, передбачена можливість дострокового припинення повноважень старости 
рішенням ради. Відповідно до ст. 79-1 Закону про місцеве самоврядування повноваження старости 
можуть бути достроково припинені за рішенням сільської, селищної, міської ради, якщо він порушує 
Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому 
повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або 
відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради (ч. 2 ст. 79-1 Закону 
про місцеве самоврядування). 

 
1 Рішення у справі № 824/353/19-а, 2019 (Чернівецький окружний адміністративний суд). Єдиний реєстр 

судових рішень <https://reyestr.court.gov.ua/Review/82077155> (2021, березень, 03). 
2 Постанова у справі №200/4792/19-а, 2019 (Перший апеляційний адміністративний суд). Єдиний реєстр 

судових рішень <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84132720> (2021, березень, 03). 
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Натомість зміст, форми чи напрямки контролю, який визначає правовідносини старости 
із сільським, селищним, міським головою, залишаються невизначеними. Іншим положенням, що 
регулює взаємовідносини цих суб’єктів є надане голові громади право пропонувати кандидатуру 
старости на затвердження раді ОТГ. Однак, ці норми не свідчать про службові підпорядкованість 
старости голові громади, а отже підстави застосування останнім заходів дисциплінарної 
відповідальності до старости відсутні. 

Висновки. Поняття законності та дисципліни покликані забезпечувати правомірність 
діяльності органів місцевого самоврядування. В той же час, видається справедливим розуміння 
дисципліни як самостійного явища зі своїм змістом, функціями, а також специфічними засобами 
забезпечення, серед яких дисциплінарна відповідальність займає одне з головних місць. 

Законодавчо визначені загальні питання правового статусу старости, проте для чіткого 
регулювання його діяльності місцева ради ОТГ повинна затверджувати детально розроблені 
Положення про старосту із визначенням порядку організації роботи старости (порядок звітування, 
місце в ієрархії системі ОМС) та посадову інструкцію, у якій детально визначати його права 
та обов’язки, різні питання поточної діяльності з урахуванням місцевих особливостей. Наявність 
якісної місцевої нормативно-правової бази є необхідною умовою забезпечення законності 
в діяльності старости. 

Спеціального механізму застосування дисциплінарної відповідальності до старости як 
посадової особи місцевого самоврядування в законодавстві не передбачено. Єдиною формою 
відповідальності старости, яка чітко врегульована законодавством, є дострокове припинення 
повноважень за рішенням сільської, селищної, міської ради і виключно у випадках, передбачених 
Законом про місцеве самоврядування. Однак дисциплінарна відповідальність є дієвим засобом 
забезпечення режиму законності та службової дисципліни у діяльності посадової особи, тому 
необхідне закріплення підстав і порядку притягнення старости до дисциплінарної відповідальності 
в Законі про місцеве самоврядування. Відповідні питання повинні бути вирішені на рівні закону, а 
не актів місцевої влади. 

Потребує законодавчого визначення питання службової підпорядкованості старости та 
особливостей службових відносин з іншими посадовими особами органів місцевого самоврядування. 
Зокрема, пропонуємо доповнити ст. 51-1 Законі про місцеве самоврядування положенням про те, що 
староста підпорядковується сільській, селищній, міській раді та сільському, селищному, міському 
голові. Серед повноважень сільського, селищного, міського голови слід закріпити можливість 
притягнення старост до дисциплінарної відповідальності, тим самим визначивши зміст контрольних 
повноважень голови громади. 
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РОЗВИТОК ТА СУЧАСНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 
АЕРОМЕДИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМУ  
ЗАХИСТУ ПОСТРАЖДАЛИХ 

In accidents, catastrophes and emergencies, there may be circumstances where the needs of the 
injured or sick exceed the capacity of local medical facilities, or access to them is impossible, or 
the number of victims exceeds the number of available seats. The emergency situation may occur 
in a place where access to land transport is difficult or impossible. Situations in which immediate 
assistance is needed, also occur in mountainous areas and at sea, where it is simply impossible to 
reach by road. In such cases, time plays a special role and the use of aircraft becomes the key to 
saving the lives of victims. Aeromedical evacuation can play a key role in bringing real assistance 
closer and becoming an effective mechanism for protecting victims. The article describes the 
history of the first attempts to transport the wounded by air and the history of the development 
of aeromedical evacuation, starting from the first flights. Military experience is analyzed, in 
particular the first attempts to carry out aeromedical evacuation during the First World War and 
the spread of the use of medical aircraft during the Second World War. The experience of the 
military conflicts in Korea and Vietnam was reviewed, which gave the greatest impetus to the 
development of air transport of the wounded. The connection is established between the 
development of aeromedical evacuation in the military sphere and its application in the interests 
of the civilian population. The modern world experience of using aeromedical evacuation as a 
mechanism of protection of victims is researched. Models of organization and financing of 
aeromedical evacuation of the leading countries of the world (USA, Great Britain, France, 
Germany) are analyzed. Optimal solutions are proposed of solving the issues of organizing 
aeromedical evacuation to Ukraine. 
Keywords: aeromedical evacuation, medical aviation, evacuation, emergency situations, victims 
protection. 

Постановка проблеми. Евакуація постраждалих повітряним транспортом, знайшла широке 
застосування у світі. В розвинених країнах успішно працюють спеціальні служби (підрозділи) 
у системі охорони здоров’я, що забезпечують доставку постраждалих, або важкохворих авіаційним 
транспортом. Таку евакуацію постраждалих з місця події у світі прийнято називати аеромедичною 
евакуацією (далі – АМЕ). В Україні АМЕ визначають як транспортування постраждалих (хворих) 
до закладів охорони здоров’я авіаційним транспортом з наданням за потреби належної медичної 
допомоги на борту повітряного судна1. 

 
1 Наказ Про організацію та проведення аеромедичної евакуації повітряними суднами Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, 2018 (МВС). 
Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0285-18> (2021, лютий, 19). 
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Питання здійснення АМЕ в Україні наразі є актуальним, особливо враховуючи 
перевантаженість системи охорони здоров’я, у зв’язку з епідемією. Вивчення світового досвіду надає 
можливість проаналізувати можливості України у даному напрямі та імплементувати кращі 
принципи АМЕ, що застосовують провідні держави світу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досвіду в області застосування авіаційного 
транспорту для евакуації поранених і постраждалих в різних ситуаціях приділяється достатня увага 
науковців. АМЕ присвячені роботи А. Эни, І. Луріна, А. Короля, П. Волянського, Nicholas G. 
Lezama, Lawrence M. Riddles, William A. Pollan, Leonardo C. Profenna. В той же час, більша частина 
науковців в основному приділяє увагу АМЕ в умовах бойових дій. На даний час в Україні ведеться 
активна робота щодо використання авіації для надання допомоги хворим та постраждалим 
в надзвичайних ситуаціях (далі – НС). Тому дослідження світового досвіду АМЕ на сьогодні 
є актуальним. 

Мета статті полягає у висвітленні історії розвитку АМЕ та вивчення військового і цивільного 
міжнародного досвіду транспортування поранених та постраждалих повітряним транспортом як 
механізму захисту постраждалих. 

Виклад основного матеріалу. Про підкорення неба людство мріяло ще з прадавніх часів, 
починаючи від міфу про Дедала та Ікара і перших наукових праць Да Вінчі. Вперше ж в історії 
реальний політ здійснили брати Монгольф’єр на повітряній кулі 19 вересня 1784 року (Франція). 
З цього моменту прийнято вести відлік початку активного освоєння людиною повітряного простору. 
Можливість людини підніматись у повітря в першу чергу зацікавила військових, а згодом польоти 
увійшли і в інші сфери життя. Сьогодні важко уявити сучасний світ без польотів. 

Саме з використанням повітряної кулі і розпочинаються перші намагання перевезення 
поранених повітрям. Першу таку спробу приписують події, що сталася у 1870 році під час 
Пруссько-Французької війни, під час облоги Парижа, коли вдалося евакуювати на повітряних кулях 
160 поранених, хоча на сьогоднішній день думки істориків розходяться щодо правдивості 
цієї історії. 

Як і багато інших нововведень, АМЕ зародилась в армії. Сама концепція використання 
повітряного судна для надання допомоги пораненим виникла майже одразу від початку використання 
літаків у військових цілях. Першою, справжньою та задокументованою АМЕ прийнято вважати 
випадок 1917 року на Синайському півострові. Британський біплан ВЕ-2с, що належав 
до Королівського літаючого корпусу евакуював пораненого у щиколотку солдата з Верблюжого 
королівського корпусу, під час польоту тривалістю 45 хвилин. Аналогічна евакуація наземним 
шляхом (в ті часи поранених транспортували на імпровізованих тканинних ношах, що прив’язувались 
ззаду до верблюда та тягнулись по землі) зайняла би близько 3-х днів1. 

У тому ж 1917 році з’являється перший літак, спеціально призначений для медичної евакуації 
поранених і хворих французький – «AR II». Тобто ідея щодо транспортування поранених повітрям 
знайшла своє продовження. 

Вже у 1920-х роках Великобританія та Франція під час своїх африканських кампаній та 
на Близькому Сході організовано застосовують АМЕ. Здебільшого для таких польотів 
використовували літаки Airco DH-9A де позаду пілота, розміщувались одинарні ноші для пораненого. 
У такий спосіб було евакуйовано близько 7000 солдат. 

У період Другої світової війни санітарну авіацію та АМЕ вже застосовують в усіх арміях-
учасниках війни. Тільки авіація США евакуювала авіаційним транспортом більше 1 млн. поранених. 
Широко застосовувала авіацію для таких цілей і Німеччина, тільки з Польщі авіаційним транспортом 
було евакуйовано більше 25 тис. поранених2. 

Після закінчення Другої світової війни у всьому світі починається серійне виробництво нового 
типу повітряних суден – вертольотів. Їх висока мобільність та можливість здійснювати зліт та посадку 
на обмежених площах відкриває нову еру в авіації та перспективи для розвитку АМЕ. Масове 
використання вертольотів для евакуації поранених до шпиталів застосовує армія США у збройному 
конфлікті у Кореї (1950-1953 роки), причому евакуація здійснюється прямо з передової. 

 
1 Dolev, E. (1986). The First Recorded Aeromedical Evacuation in the British Army – The True Story. J R Anny Med 

Corps, 132, 34-36.  
2 Olson, C. M., Bailey, J., Mabry, R., Rush, S., Morrison, J. J., Kuncir, E. J. (2013). Forward aeromedical evacuation: 
A brief history, lessons learned from the Global War on Terror, and the way forward for US policy. Journal 

of Trauma and Acute Care Surgery, 75 (2), 130-136. 
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Для виконання таких завдань застосовувались спеціальні вертольоти «Bell-47» із зовнішнім 
розташуванням ношів. АМЕ здійснювалась до медичного морського судна «Respons & Consolation», 
на палубі якого передбачили спеціально обладнані посадкові майданчики. Один вертоліт міг 
евакуювати двох поранених бійців. За час ведення бойових дій таким чином було евакуйовано понад 
17 тисяч поранених. Завдяки АМЕ під час ведення бойових вдалося значно скоротити смертність 
особового складу. Такі успіхи стали можливими завдяки розробленню спеціальної програми 
з проведення АМЕ в армії США. 

Під час війни у В’єтнамі АМЕ вже приділяється особлива увага. Застосування літаків і 
вертольотів для проведення такого заходу зростає у рази. У медичному забезпеченні бойових дій 
особлива роль відводилась авіаційному транспорту. Накопичення та узагальнення такого досвіду 
дозволило згодом створити повноцінну систему АМЕ в арміях США та країн НАТО. Така система дає 
змогу безпечно надавати медичну допомогу пораненим, за рахунок розташування лікувальних закладів 
далеко від району ведення бойових дій. Загалом застосування АМЕ під час ведення бойових дій у Кореї 
та В’єтнамі надало змогу зменшити втрати у 2 рази в порівнянні з Другою світовою війною1. 

Висока ефективність застосування вертольотів для евакуації поранених під час бойових дій 
спонукала до застосування АМЕ в інтересах цивільного населення. Транспортування постраждалих 
у різноманітних аваріях та катастрофах і важких пацієнтів по повітрю могло значно скоротити 
прибуття медиків до потерпілого та його доставки до лікарні, а отже значно наблизити реальну 
допомогу постраждалим. 

Експериментом по застосуванню АМЕ в інтересах захисту населення став проєкт під назвою 
Military Assistance to Safety and Traffic (MAST) який у 1969 році розпочали в США. Його метою стало 
вивчення можливостей використання військового досвіду АМЕ в умовах бойових дій та 
апроксимувати його на цивільну сферу. Військові вертольоти, пілоти та медики залучались для 
надання медичної допомоги постраждалим в дорожньо-транспортних аваріях. Постраждалих 
доставляли як у цивільні лікарні, так і до військових шпиталів, по принципу найближчого 
розташування до місця події. 

Станом на травень 1972 року, в рамках проєкту було здійснено 1049 польотів, із загальним 
нальотом 2224 години та транспортовано 1297 постраждалих. Проєкт підтвердив високу ефективність 
застосування АМЕ у таких випадках. 

Але в той же час досвід показав, що для АМЕ в мирний час необхідно застосовувати інші 
підходи. Зокрема, використання багатоцільових військових вертольотів не надає змогу в повній мірі 
надавати допомогу постраждалим і слід використовувати спеціально обладнані повітряні судна, 
особливо у випадках, коли немає необхідності у транспортуванні великої кількості постраждалих. 
Також висновки стосувались підготовки персоналу для здійснення процедур АМЕ. Проєкт був 
продовжений. Таким чином, за 1969-1978 роки в Сан-Антоніо (Техас) силами MAST були 
евакуйовані і доставлені з місця події до військового госпіталю понад 16 тисяч постраждалих2. 

Завдяки висновкам, що були зроблені під час роботи MSAT було вирішено застосовувати АМЕ 
як механізм захисту постраждалих. У подальшому, в США, на державному рівні почали активно 
впроваджувати АМЕ, розвивати цивільну санітарну авіацію, основу якої склали парамедики і медичні 
сестри, що постійно працюють на спеціально обладнаних вертольотах. 

В даний час зберігається тенденція до розширення використання санітарної авіації. В США 
кількість цивільних вертольотів медичного призначення перевищує 700 машин. Всі стаціонари, які 
мають статус травматологічного центру першого рівня, мають вертолітні майданчики. Передбачена 
також можливість дозаправки ПС на таких майданчиках. 

Щодо запровадження АМЕ у Великобританії, то ще у 1933 році тут вперше в світі створено 
службу цивільної санітарної авіації. Основним її завданням було обслуговування острівної частини 
Шотландії, яка була важкодоступною для іншого транспорту. 

У Великобританії працює декілька організацій, які мають медичні вертольоти для екстреної 
евакуації в стаціонари3. В Шотландії базуються вертольоти і літаки медичного призначення, їх робота 
фінансується з державного бюджету. 

 
1 Там само. 
2 MAST (Military Assistance to Safety and Traffic) (July-December 1970). Report of Test Program by the Interagency 

Study Group <https://profiles.nlm.nih.gov/spotlight/rm/catalog/nlm:nlmuid-101584666X962-doc> (2021, лютий, 19). 
3 Black, J. J., Ward, M. E., Lockey ,D. J. (2004). Appropriate use of helicopters to transport trauma patients 
from incident scene to hospital in the United Kingdom: an algorithm. Emergency Medicine, 21, 355-361. 
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У шотландській санітарній авіації працюють фахівці з середньою медичною освітою. 
У графствах Вілтшир і Суссекс вертольоти знаходяться в спільному користуванні медичної служби і 
місцевих підрозділів поліції, на них також працюють медики без вищої спеціальної освіти. Тільки 
в складі Екстреної вертолітної медичної служби Лондона використовується медичний вертоліт, 
в бригаду якого входить лікар і медсестра. 

Серед всіх викликів медичного вертольоту служби HEMS Лондона більше половини складають 
надання екстреної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах, інші – постраждалі при 
падінні з висоти, а також при вогнепальних і ножових пораненнях. В інших частинах Великобританії 
медичні вертольоти набагато рідше використовуються для екстреної допомоги потерпілим 
у дорожньо-транспортних пригодах – не більше 30% вильотів санітарної авіації. 

Франція має добре розвинену систему надання екстреної медичної допомоги, в яку входить 
служба санітарної авіації, що має в своєму складі лікарський персонал. Кожен регіон в країні має 
головний офіс екстреної медичної допомоги (Services de I ‘Aide Medicale Urgent, SAMU), що базується 
в одному з великих стаціонарів обласного значення, де є диспетчерська, обладнані вертолітні 
майданчики та інші спеціальні служби. Персонал SAMU складається з лікарського і фельдшерського 
складу, радіотелефоністів і адміністраторів. До складу регіональної системи SAMU входять 
периферичні підстанції лікарських бригад швидкої допомоги, які для своєї роботи можуть 
використовувати як наземний, так і вертолітний транспорт. 

У SAMU цілодобово чергують відповідальні лікарі, які отримують виклики від населення і 
уповноважені приймати рішення про направлення до місця події медичні бригади на наземному 
транспорті, або на вертольоті. Використовуються різноманітні моделі медичних вертольотів. Вони 
розрізняються по дальності дії, швидкості польоту, евакуаційної місткості. Географічне розташування 
SAMU дозволяє скоротити час шляху для бригади швидкої допомоги до 10 хвилин. Відповідальний 
лікар SAMU в разі гострої необхідності має право використовувати для доставки медичних бригад 
до місця події вертольоти, що належать силовим відомствам Франції1. 

Перша програма по використанню медичних вертольотів в Німеччині була розроблена 
німецькою автомобільною асоціацією (ADAC) в зв’язку з ростом числа дорожньо-транспортних 
пригод на дорогах країни в кінці 80-х – початку 90-х років минулого століття. В даний час в країні є 
понад 50 вертолітних майданчиків, велика частина яких розташована біля великих стаціонарів. «Зона 
відповідальності» вертолітного майданчика – 50-70 км, що дозволяє досягти найбільш віддалених 
точок в даній зоні за 8 хвилин. 

У деяких областях Німеччини час «підльоту» для медичних вертольотів навіть менше – 
наприклад, в Мюнхені радіус дальності польоту становить 30 км. 

До складу бригади медичних вертольотів завжди включають лікаря, а також медичну сестру 
або парамедика. Евакуація постраждалих після надання їм необхідної медичної допомоги може 
здійснюватися як «по повітрю», так і наземним транспортом, так як у всіх випадках дорожньо-
транспортних пригод разом з вертольотом на місце події направляють бригаду наземної служби 
швидкої допомоги. Рішення про направлення медичного вертольоту на місце події приймає Центр по 
контролю рятувальних операцій. 

Швейцарська авіаційна служба порятунку (REGA) була заснована в 1979 році, оскільки 
в гірських районах складно використовувати наземну систему швидкої допомоги. Найбільш частий 
привід до вильотів в гірську частину країни – надання медичної допомоги при травмах у альпіністів і 
спортсменів-гірськолижників, в рівнинній частини Швейцарії медичні вертольоти задіяні 
в основному при наданні допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах. 

До 2000 року до складу REGA входить 15 сучасних пошуково-рятувальних вертольотів, які 
базуються на 11 майданчиках. Медичні вертольоти мають допуск до цілодобових польотів, 
на борту кожного вертольоту знаходяться пілот, лікар і парамедик. Протягом року відбувається 
близько 7 тисяч екстрених вильотів до постраждалих і близько 2 тисяч міжгоспітальних 
перевезень хворих. 

Протягом другої половини ХХ століття, практично в усіх промислово розвинених державах 
вертольоти медичного призначення стали відігравати значиму роль у механізмі захисту постраждалих 
в наслідок НС та хворих. 

 
1 Guénot, P., Leigh-Smith, S., Granger-Veyron, N. (2019). The involvement of the French military medical service 
in helicopter rescue missions for Emergency Medical Aid at Sea: the current situation and prospects for the future. 
Journal of The Royal Naval Medical Service, 105, 95-102. 
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Досвід показав, що надання медичної допомоги медперсоналом санітарного вертольоту веде 
до зниження смертності на 25%, при цьому часто відзначається більш високий рівень 
професіоналізму бортових медиків у порівнянні з їх колегами наземної служби швидкої допомоги. 
Такі обставини здійснюють відповідний вплив як на обсяг, так і на якість допомоги, що здійснюється 
на місці події. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
З міжнародного досвіду відомі наступні критерії застосування АМЕ в інтересах населення: 
– час прибуття автомашини швидкої медичної допомоги до місця події більше, ніж час прибуття 

вертольоту більш ніж на 10 хвилин; 
– число постраждалих в дорожньо-транспортних пригодах перевищує можливості надання їм 

допомоги бригадою автомобіля швидкої медичної допомоги; 
– найближче до місця події лікувально-профілактичний заклад закрито для прийому пацієнтів 

з травмою; 
– є перешкоди для під’їзду автомобіля до місця події. 
Міждержавні відмінності в організації АМЕ за участю вертольотів медичного призначення 

стосуються: 
– освітнього рівня медичного персоналу і, як наслідок, обсягу медичної допомоги, що надається 

бригадою; 
–технічних особливостей вертольотів, а також режиму їх експлуатації (цілодобово, тільки 

в світлий час доби і ін.). 
Щодо організації та фінансування АМЕ постраждалих у НС та для транспортування хворих 

у світі практикують різні підходи та моделі. 
У деяких країнах завдання з АМЕ та організацію служби санітарної авіації бере на себе держава. 

Як правило, уряд таких держав створює спеціальні служби санітарної авіації з своїм фінансуванням, 
такі служби створені урядами США, Франції, Польщі. 

Популярним є також державно-приватне партнерство. Державою укладаються угоди 
з приватними перевізниками, наприклад чартерними авіакомпаніями для транспортування хворих, 
або постраждалих внаслідок НС чи аварій до закладів охорони здоров’я. Такі послуги можуть 
замовлятись в окремому випадку термінової необхідності транспортування хворого/постраждалого, 
або ж укладання довгострокових угод по чергуванню приватних повітряних суден для здійснення 
АМЕ в інтересах місцевих пошуково-рятувальних та медичних служб. У таких випадках, з боку 
держави встановлюються конкретні правила та процедури укладання таких договорів і залучення 
послуг приватних авіакомпаній, включаючи контроль експлуатаційних та супутніх витрат. Але 
в цілому оперативне управління системою АМЕ залишається, як правило представникам авіаційних, 
пошуково-рятувальних та медичних служб. 

У деяких країнах АМЕ фінансують приватні компанії та асоціації. Такі приклади поширені 
в Європі. Так, наприклад у Лондоні приватна компанія Virgin Corporation фінансує чергування 
медичного вертольоту в інтересах служби екстреної медичної допомоги у порядку благодійності. 
Яскравим прикладом є також автомобільна асоціація ACAD у Німеччині. 

Поширеним є також досвід використання багатоцільових повітряних суден, цільовим 
призначенням яких є здійснення пошуково-рятувальних операцій, або військових літаків та 
вертольотів. Така практика особливо розповсюджена при ліквідації наслідків масштабних НС. 
В умовах аеродрому базування, не складно переобладнати будь-який транспортний літак, або 
вертоліт у санітарний варіант з ношами, для того, щоб розмістити там постраждалих з не важкими 
травмами і швидко доставити їх до медичних закладів. 

У світі немає єдиної загальноприйнятої моделі фінансування АМЕ. Ось деякі з них: 
– урядове фінансування (бюджет) – Франція; 
– добровільні пожертвування (спонсорство) – Великобританія; 
– членські внески (добровільне членство) – Швейцарія; 
– змішане фінансування – США, Німеччина та ін. 
Найбільш поширена практика використання змішаної моделі. Провідні країни світу 

використовують різні способи організації та фінансування АМЕ для наближення реальної допомоги 
постраждалим в НС та простих аваріях. 

Хорошим прикладом для наслідування є використання пошуково-рятувальних та військових 
повітряних суден для здійснення АМЕ різного характер. Враховуючи успішний досвід застосування 
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такого підходу у багатьох країнах та досвід ліквідації наслідків НС із застосуванням авіації, 
використання змішаної системи АМЕ, де чергові пошуково-рятувальні повітряні судна будуть 
використовуватись як для проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування, так і для АМЕ, є 
оптимальним. Враховуючи, що в Україні ще з 1997 року впроваджена та успішно працює Єдина 
система проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування із організацією цілодобового чергування 
пошуково-рятувальних повітряних суден, залучення повітряних суден цієї системи до проведення 
АМЕ моголо б бути одним із найбільш раціональних та економічно вигідних варіантів повноцінної 
реалізації АМЕ в Україні. Такому сприяє також наявність на чергових повітряних суднах системи 
екіпажів з підготовленими авіаційними рятувальниками (у тому числі з медичною освітою), які 
навчені діяти в будь-яких умовах у тому числі і НС, чого не можна сказати про медичні бригади, які 
необхідно залучати окремо. 
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WPŁYW COVID-19 NA FUNKCJONOWANIE  
POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA:  
ASPEKT OPIEKI PALIATYWNEJ 

The article deals with the impact of COVID-19 on the functioning of polish society in the palliative 
care aspect. The period 2020-2021 is characterized by the pandemic spread of COVID-19 around the 
world. COVID-19 is an acute respiratory disease caused by the novel human coronavirus (SARS-CoV-
2, also known as "COVID-19 disease virus"). In the media, more and more often the phenomenon of 
the impact of the disease on the life of society and its consequences is called "corona crisis". The 
COVID-19 pandemic caused a number of serious socio-economic consequences, including the largest 
global recession since the Great Depression. This led to the postponement or cancellation of many 
sports, religious, political and cultural events, work and learning began to take place remotely. All 
these tendencies have one thing in common – social distance. The coronavirus pandemic has 
significantly complicated the already difficult work of palliative care personnel around the world. On 
the one hand, palliative care in a pandemic is a system with actively increased needs and difficulties 
that requires extremely quick solutions to help the chronically ill. On the other hand, a system that 
can actively participate in helping patients with coronavirus infection to ensure quality of life and 
alleviate persistent problems and pain. Patients with severe, persistent symptoms of coronavirus 
infection may require palliative care too. In an epidemic situation, palliative care specialists can be 
effectively sought in intensive care units and intensive care units to work with heavy patients. This 
need may become particularly acute in the event of an increased flow of patients with severe 
symptoms and poor prognosis for recovery. In the situation of the coronavirus epidemic, when 
health systems in different countries make ad hoc organizational decisions due to a lack of a variety 
of resources, including human resources, palliative care and its patients find themselves in an 
extremely vulnerable situation, experiencing everyday difficulties in meeting their needs and goals. 
Changes in the possibility of providing and receiving services, occurring in an ultra short time, do not 
allow us to adapt to them without losing quality. 
Keywords: COVID-19, Poland, corona crisis, palliative care, hospice care, WHO. 

Wprowadzenie. Lata 2020-2021 charakteryzują się pandemicznym rozprzestrzenianiem się COVID-
19 na całym świecie – 30 stycznia 2020 WHO uznała wybuch COVID-19 za stan zagrożenia zdrowia 
publicznego o zasięgu międzynarodowym2. Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce wykryto 4 marca 
2020 r. – pacjentem zero był 66-letni Mieczysław Opałka3, który przyjechał autobusem z Niemiec. 

 
1 Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda 2020/2021. 
2 Medonet.pl (2020). WHO ogłasza stan zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym 
<https://www.medonet.pl/zdrowie,who-oglasza-stan-zagrozenia-zdrowia-publicznego-o-znaczeniu-
miedzynarodowym,artykul,64750229.html> (2021, Luty, 27). 
3 Dąbek, A. (2021). Polski pacjent zero. Jak się czuje rok po zakażeniu? Medonet.pl 
<https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,koronawirus-w-polsce--kim-byl-pacjent-zero--jak-sie-
czuje-,artykul,21379457.html> (2021, Luty, 27). 
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Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej został 
ogłoszony stanu zagrożenia epidemicznego1. 

COVID-19 jest ostrą choroba układu oddechowego wywołana przez nowego ludzkiego koronawirusa 
(SARS-CoV-2, znany również jako „wirus wywołujący chorobę COVID-19”). Początkowo większość 
przypadków odnotowano w Chinach i wśród osób, które podróżowały do Chin. Większość stanów 
wyznaczyła mniej lub bardziej rygorystyczne limity, aby wygładzić krzywą epidemii, tak aby niewiele osób 
z ciężkim COVID-19 wymagało jednocześnie opieki medycznej i hospitalizacji. W mediach coraz częściej 
zjawisko wpływu choroby na życie społeczeństwa i jego konsekwencje nazywane jest „koronakryzą”2. 

Cel pracy, materiał i metody badawcze. Celem pracy jest analiza wpływu pandemii COVID-19 na 
funkcjonowanie polskiego społeczeństwa w aspekte opieki paliatywnej. Aby osiągnąć ten cel, 
przeanalizowaliśmy główne trudności społeczno-ekonomiczne, przed którymi stoi polskie społeczeństwo w 
związku z pandemią, a także trudności, które trzeba pokonać w zakresie opieki paliatywnej. Do analizy 
wykorzystaliśmy regulacyjne akty prawne, które zostały przyjęte przez polskie władze w związku z 
pandemią, a także akty organizacji międzynarodowych, ekspertyzy i publikacje w mediach. Stosowano 
metodę systemową, prawną porównawczą, obserwacyjną, badania dokumentów, a także inne techniki i 
metody ogólno-naukowe i specjalne. 

Wyniki badań. Pandemia COVID-19 wywołała szereg poważnych konsekwencji społeczno-
gospodarczych, w tym największą globalną recesję od czasu Wielkiego Kryzysu3 i masowy głód, który 
dotknął około 265 milionów ludzi4. Doprowadziło to do odroczenia lub odwołania5 wielu wydarzeń 
sportowych, religijnych, politycznych i kulturalnych, praca i nauka6 zaczęły odbywać się zdalnie. W związku 
z tym wzrosło zapotrzebowanie na produkty do domowego biura, a aplikacje do wideokonferencji, takie jak 
Zoom, Microsoft Teams i ich analogi, cieszą się największą popularnością7. Przedłużająca się kwarantanna 
zmieniła priorytety konsumpcyjne: spadł popyt na szereg dóbr, takich jak towary luksusowe i odzież. 
Równocześnie gwałtownie wzrósł popyt na artykuły gospodarstwa domowego, zarówno te ułatwiające życie 
domowe (wypiekacze chleba, multicooker, zamrażarki), jak i na domowe sporty (rowery treningowe, bieżnie) 
i rozrywkę domową (gry online, gry planszowe).  

Wszystkie te tendencje łączy jedno – dystans społeczny. Dystans społeczny odgrywa kluczową rolę w 
zarządzaniu kryzysowym, ale jest szczególnie trudny dokładnie w czasach kryzysu, kiedy ludzie odczuwają 
potrzebę spotkania się i wzajemnego wsparcia. 

W sytuacji epidemii koronawirusa, gdy systemy opieki zdrowotnej w różnych krajach podejmują 
doraźne decyzje organizacyjne z powodu braku różnorodnych zasobów, w tym zasobów ludzkich, opieki 
paliatywnej i jej pacjenci znajdują się w wyjątkowo wrażliwej sytuacji, doświadczając codziennych trudności 
w zaspokajaniu swoich potrzeb i cele8. Zmiany możliwości świadczenia i odbioru usług, zachodzące w ultra 
krótkim czasie, nie pozwalają na dostosowanie się do nich bez utraty jakości. W tej sytuacji placówki opieki 
paliatywnej opierają się na «Włączanie opieki paliatywnej i łagodzenia objawów do odpowiedzi na sytuacje 
nadzwyczajne i kryzysy humanitarne: przewodnik WHO»9, które formułują podstawowe założenia 

 
1 Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, 2020 
(Ministr Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej). Internetowy System Aktów Prawnych 
<http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000433> (2021, Luty, 27). 
2 Wikipedia (2021). Коронакризис <https://ru.wikipedia.org/wiki/Коронакризис> (2021, Luty, 27). 
3 International Monetary Fund (2020). Великая самоизоляция: самый глубокий экономический спад со времен 

Великой депрессии <https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/04/14/blog-weo-the-great-lockdown-worst-
economic-downturn-since-the-great-depression> (2021, Luty, 27). 
4 UN News (2021). As famines of ‘biblical proportion’ loom, Security Council urged to ‘act fast’ 
<https://news.un.org/en/story/2020/04/1062272> (2021, Luty, 27). 
5 The New York Times (2020). A List of What’s Been Canceled Because of the Coronavirus 
<https://www.nytimes.com/article/cancelled-events-coronavirus.html> (2021, Luty, 27). 
6 UNESCO (2021). Education: From disruption to recovery <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse> 
(2021, Luty, 27). 
7 European Commission website (2021). Jobs and economy during the coronavirus pandemic 
<https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_en> 
(2021, Luty, 27). 
8 Ballentine, J. M. (2020). The Role of Palliative Care in a COVID-19 Pandemic 
<https://csupalliativecare.org/palliative-care-and-covid-19/> (2021, Luty, 27). 
9 WHO guide (2018). Integrating palliative care and symptom relief into responses to humanitarian emergencies and crises 
<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274565/9789241514460-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 
(2021, Luty, 27). 



EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ                    ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online) 

 120 

organizacji opieki paliatywnej i jej roli w nagłych wypadkach, epidemiach, wojnie. Opieka paliatywna jest 
również potrzebna w przypadku pacjentów z COVID-19. Zespoły opieki paliatywnej współpracują ze 
specjalistami w celu złagodzenia duszności, kaszlu, gorączki, duszności i innych objawów typowych dla 
pacjentów z COVID-19. Są przeszkoleni w zakresie radzenia sobie z powikłaniami, których doświadczają 
pacjenci z COVID-19 pod koniec życia. Są również przeszkoleni w rozpoznawaniu i leczeniu zespołu 
majaczenia za pomocą interwencje farmaceutyczne i niefarmaceutyczne. 

Ograniczenia kwarantanny, w szczególności związane z wizytą u pacjentów w szpitalach w Polsce 
zostały wprowadzone jeszcze pod koniec lutego 2020 r1. Sytuacja pandemii koronawirusa znacząco 
skomplikowała i tak już trudną pracę personelu opieki paliatywnej na całym świecie. Opieka paliatywna w 
pandemii to z jednej strony system o aktywnie zwiększonych potrzebach i trudnościach, który wymaga 
niezwykle szybkich rozwiązań, aby pomóc przewlekle chorym, z drugiej strony system, który może aktywnie 
uczestniczyć w pomocy pacjentom z zakażeniem koronawirusem w w celu zapewnienia jakości życia i 
łagodzenia uporczywych dolegliwości bólowych. Pacjenci z ciężkimi, uporczywymi objawami zakażenia 
koronawirusem mogą wymagać opieki paliatywnej. W sytuacji epidemii specjaliści opieki paliatywnej mogą 
być skutecznie poszukiwani na oddziałach intensywnej terapii i oddziałach intensywnej terapii do pracy z 
ciężkimi pacjentami. Potrzeba ta może stać się szczególnie dotkliwa w przypadku zwiększonego przepływu 
pacjentów z ciężkimi objawami i złymi rokowaniami na powrót do zdrowia. Zgodnie z zaleceniami WHO, 
w nagłych wypadkach, w przypadku pandemii, służby opieki paliatywnej powinny być zaangażowane w 
pomoc osobom dotkniętym chorobą i ich rodzinom2. Terminowa identyfikacja pacjentów wymagających 
specjalistycznej opieki poprawi jakość usług świadczonych na najpoważniejszej grupie pacjentów. Komfort, 
dotyk, poczucie wspólnoty: to jedne z kluczowych elementów opieki hospicyjnej – opieki oferowanej u 
schyłku życia. Te same zasady stoją również w bezpośredniej sprzeczności z dystansem i separacją, które są 
konieczne podczas pandemii.  

Główne problemy, które pojawiły się w systemie sprawowania opieki paliatywno-hospicyjnej w Polsce 
w okresie pandemii, można podzielić na: organizacyjno-ekonomiczne, terapeutyczno-diagnostyczne i 
psychospołeczne. 

Problemy organizacyjno-ekonomiczne: 
– przypadki reorganizacji i przeprofilowania organizacji świadczących opiekę paliatywną w celu 

zapewnienia opieki medycznej ludności w pandemii; 
– przeciążenie systemu opieki zdrowotnej; 
– złożoność wyposażenia personelu medycznego w sprzęt ochrony osobistej i środki dezynfekujące; 
– pogłębianie się niedoborów kadrowych pracowników medycznych związanych z zakażeniem 

COVID-19, leczeniem i wypaleniem zawodowym; 
– potrzeba w ograniczonym czasie ukształtowania kompetencji zawodowych w zwalczaniu pandemii 

wśród personelu medycznego służb paliatywnych; 
– zakończenie przyjmowania do organizacji szpitalnych zapewniających opiekę paliatywną, krewnych, 

przyjaciół pacjentów i wolontariuszy, co prowadzi do dodatkowego obciążenia personelu; 
– Ograniczenie lub zakończenie wizyt domowych u pacjentów przez mobilne zespoły patronackie; 
– znaczny spadek finansowania; 
– wysoki poziom popytu na internetowe formy interakcji między pracownikiem – pracownikiem, 

pracownikiem – rodziną, rodziną – pacjentem itd. 
Problemy terapeutyczno-diagnostyczne: 
– komplikacja logistyki zaopatrzenia pacjentów w leki, w tym środki odurzające i psychotropowe; 
– duże zapotrzebowanie służby zdrowia na środki do sztucznej wentylacji płuc i koncentratory tlenu 

dla chorych, w tym kosztem środków systemu opieki paliatywnej; 
– zwiększony popyt rynkowy na szereg leków, produktów i materiałów eksploatacyjnych, które są 

potrzebne w systemie opieki paliatywnej; 
– ostre ograniczenie możliwości diagnostycznych i innych dla pacjentów korzystających z opieki 

paliatywnej w warunkach ambulatoryjnych; 
– zwiększone ryzyko infekcji u pacjentów paliatywnych. 

 
1 Poznan (2020). Koronawirus w Polsce? Coraz więcej ograniczeń w szpitalach. Zakazy odwiedzin u pacjentów 
<https://www.se.pl/poznan/koronawirus-w-polsce-relacja-na-zywo-aa-vDoh-nRwb-ewyD.html> (2021, Luty, 27). 
2 WHO guide (2018). Palliative care for people affected by epidemics of lifethreatening infections. – Integrating 

palliative care and symptom relief into responses to humanitarian emergencies and crises 
<https://apps.who.int/iris/handle/10665/274565> (2021, Luty, 27). 
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Problemy psychospołeczne: 
– zwiększenie liczby stresorów dla personelu opieki paliatywnej i rodzin pacjentów podczas 

kwarantanny; 
– naruszenie zwykłego trybu życia i radzenie sobie ze stresem, lęk przed zarażeniem siebie i innych, 

izolacja społeczna; 
– dodatkowe obciążenie psychiczne związane z długotrwałą sytuacją zagrożenia i niepewności; 
– konieczność ciągłego stosowania środków ochrony indywidualnej w kontakcie z innymi ludźmi; 
– stygmatyzacja osób zakażonych, strach i podejrzliwość. 
W przeciwieństwie do szpitali, hospicja i oddziały opieki paliatywnej nie mogą całkowicie zakazać 

wizyt pacjentów. Osobliwością hospicjach jest to, że bardzo często oni nie mają jutro, jest tylko tu i teraz. 
Byłoby to nieludzkie, bo ta wizyta może być ostatnią szansą na spotkanie z bliskimi. Dla pacjentów 
paliatywnych i ich rodzin zakaz wizyt stał się niezwykle stresujący. Jedną z głównych zasad opieki 
paliatywnej jest to, że pacjent i jego bliscy są jednym, a niemożność pożegnania się z umierającą staje się 
największym stresem zarówno dla pacjenta, jak i jego rodziny. Jedyne, co można zrobić, to zmniejszyć liczbę 
odwiedzających do jednej osoby dziennie na każdego pacjenta. Zakaz wizyt szpitalnych ogranicza 
możliwości odwiedzin wielu świadczeniodawców opieki paliatywnej, takich jak wolontariusze, księża, 
filantropi, organizacje non-profit i wyznaniowe, co wpływa na wdrażanie multidyscyplinarnego podejścia 
oraz duchowego i społecznego wsparcia dla pacjentów i ich rodzin. Tym samym usługi systemu opieki 
paliatywnej nabierają konotacji czysto medycznej. Personel hospicjum stanął w obliczu dodatkowych 
obciążeń związanych z brakiem pomocy ze strony inni uczestnicy opieki paliatywnej, a także koniecznością 
przestrzegania zaostrzonych środków ochrony epidemiologicznej. Dodatkowo dodano odpowiedzialność za 
organizację zdalnej komunikacji z pacjentami za pomocą połączeń telefonicznych i wideo z wykorzystaniem 
technologii internetowych. Należy zauważyć, że Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom, 
w swoich wytycznych dla domów opieki nad COVID-19, stwierdza, że „wszystkie wizyty powinny być 
ograniczone, z wyjątkiem sytuacji związanych ze współczuciem, takich jak koniec życia”1. 

Wnioski. Można stwierdzić, że dotkliwość pandemii COVID-19 w Polsce doprowadziła do 
ograniczenia świadczenia opieki paliatywnej. W warunkach ograniczonych zasobów zdarzają się przypadki, 
gdy lekarze opieki paliatywnej i pielęgniarki są wysyłani, aby zapewnić opiekę w nagłych wypadkach 
pacjentom z COVID-19. Ważnym czynnikiem jest spadek liczby wolontariuszy i sponsorów, którzy są 
gotowi zapewnić środki finansowe i ludzkie dla sektora opieki paliatywnej, ponieważ część z tych osób 
przekwalifikowała się do walki z COVID-19. We wszystkich regionach kraju zaszły zmiany w zakresie 
obserwacji pacjentów w domu. Wizyty mobilnych zespołów paliatywnych były maksymalnie ograniczone. 
Znaczna część prac: monitorowanie stanu, dostosowywanie schematu leczenia, uczenie bliskich umiejętności 
opiekuńczych zostały przeniesione na format zdalny. Dlatego też inna podstawowa zasada opieki 
paliatywnej – całodobowe wsparcie rodziny jest również trudna, zwłaszcza biorąc pod uwagę zatory w 
podstawowej opiece zdrowotnej. Ogromnie wzrosło obciążenie psychologiczne lekarzy i pielęgniarek. 
Muszą radzić sobie z własnym przepływem, zastępując się jak w kalejdoskopie emocji (związanych z 
szokiem, niepewnością i niepewnością, poczuciem zagrożenia i niepewności, czasem własnym brakiem 
praw, stresem fizycznym i emocjonalnym). Trudne reakcje emocjonalne i doświadczenia pacjentów i ich 
bliskich nakładają się również na doświadczenia lekarzy związane z adaptacją do nowych warunków pracy.  
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SOCIO-COMMUNICATIVE AND CULTURAL 
PRACTICES DURING THE PANDEMIC PERIOD 

The article considers socio-communicative and cultural practices in social networks during the 
pandemic. The aim of the article is to identify and specify the possibilities of using social media in 
the formation of communicative interaction, cultural practices in modern conditions. In the 
context of digitalization of communicative and cultural practices, there is a need for effective use 
of social networks as modern media platforms and communication channels. Modern media 
culture is a special new form of media communication, which covers all spheres of human life: 
business, education, politics, culture. Social networks create a culture where reality and virtuality 
will acquire the same status. New online communities, new journalism, blurring of reality through 
virtuality, interactivity, convergence – these are the modern realities of media culture. 
Thanks to social networks, the role of the audience in interaction with culture has changed, its 
perception has been supplemented by the active participation of users in the creation of content. 
Now everyone has a chance to demonstrate their talent and interact directly with the audience. 
To stand out in the endless flow of information and win the affection of users on social networks, 
you need to understand their specifics and make full use of their potential. Social networks allow 
you to be creative, create different types of content, promote it, develop your own brands and 
become famous opinion leaders. A variety of cultural areas, including quite traditional ones, are 
now actively seeking to engage users in cultural practices. 
This article discusses the features of the requests and preferences of the expert circle of social 
network users. It also demonstrates the importance of communication and cultural practices 
for PR professionals, as well as journalists and media workers. 
Keywords: social networks, culture, mass communication, pandemic, mass media, public relations, 
cultural practices. 

In today’s world the dispersion of the communicative interaction functions and the divergence 
of communicators involved in these practices are typical for socio-communicative practices in the system 
of mass communication (including the Internet), which during the COVID-19 pandemic has become 
particularly massive. Scattering (dispersion) of communicative contacts, when different people involved in 
the processes of generation / reproduction of messages, as a result forms a certain divergence or “dissolution” 
of social features of the total communicator. When one or more “actors” (according to J. Gabermas) act 
“on behalf” or “in the role” of a communicator, this leads to the appearance of “speaker’s features” scattered 
in time and space, previously assigned to various media communicators (in particular, television or radio 
broadcasting). There is a situation when the collection of information is carried out by one person, its 
analysis – by the second one, the third one reproduces it, and so on. This is how the “dispersed and divergent 
system of mass communication”1 worked. As might be expected, there is neither collective nor individual 

 
1 Сусська, О. О. (2003). Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного вибору аудиторії 

в умовах сучасного соціокультурного середовища: монографія. Київ: ДАКККіМ, 91-97. 
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responsibility. And with high dispersion there is a “scattering” threat of the content and form of speech 
(certain media discourse ) and of the whole process organization. 

The concept of mass media metadiscourse in the social sciences acquires a pronounced integrative 
interpretation, which focuses on the choice of cultural principles of socio-communicative practices. 
Obviously, there is the influence of communicative studies, which – with the advent of an extensive system 
of mass communications – was forced to explain the expansion of normative and symbolic “meta-meanings” 
produced by the system of both traditional and “new” media. This relationship between the norm and 
the symbolism of the mass media metadiscourse allows us to compare it with the balance of “standard” and 
“norm”; in this case “the standard is the implementation of some semiotic and / or technological model 
at the social and socio-psychological levels, and the norm is the implementation of such a model 
at the linguistic and psychological levels”1. 

From the standpoint of communication theory (I.V. Annenkova, G.P. Bakulev, E.V. Barkova, 
Y. Habermas, Y. Lotman, N. Luhmann, G. Pocheptsov, R. Jacobson, etc.) and psycholinguistic 
investigations, conceptual ideas become elements of the system of values in linguistics and culturology; 
in the communication processes – elements of the social system of values. In the mental system, meaning is 
related to consciousness, and in the social system – to communication (N. Luhmann). 

Systemic differentiation is among the globally important features of modern society, which includes 
segmentation and stratification, in particular, in the systems of subject-subject information exchange. 
“Replication” within the system (especially in Internet networks) depends on the difference between 
the system and the external environment. After all, it affects the communicative interaction and relationships 
in the “social field”2 as well as the threat or potential of “cognitive dissonance”3 affect the communicative 
relationship. 

Discursive media practices are analyzed in the same way, as the “objective world” remains the only 
existing source of approaching the truth. The selectivity of the perception of mass media messages is 
becoming more and more determined, and each new information becomes the result of communication, 
in turn proving (as justified by J. Baudrillard) that modern mass media are “a circular scheme in which what 
the hall desires is played out on the stage, an antitheater of communication, which is known to always be only 
a reuse… Enormous energy found to hold this simulacrum at the outstretched hand to avoid sudden 
desimulation, which would put us in front of the obvious reality of a radical loss of meaning”4. Thus, 
in the conditions of Baudrillard’s “hyperreality” and the serious challenges facing the individual today 
(especially during the pandemic crisis, which increased the risks of social transformation), the preservation 
of the value potential of subjectivity comes to the fore through cultural practices, as in interpersonal 
communication space and in the discourse of the media. However, there may be natural and artificial 
collisions that will create obstacles to the “subjectivation of reality”. 

For the motivational picture of media behavior and activity in social networks on the part of the 
individual it is important that we can declare the advantage of “self-reference over foreign reference” 
(N. Luhmann)5 in the process of choosing information that is key to the individual information field forming. 
This feature has recently become dominant in Internet networks, where the establishment of authorship, 
especially information materials, is practically leveled. However, the personal will and interest of 
personalized actors who make their own communicative contacts and use a variety of cultural practices 
creates new clusters of communicative behavior that involve multiple contacts and selective personalization. 

For almost two decades of research on media discourse, we have gone from content-analytics (coding 
/ decoding of media text) to determining the role of the social environment in the perception of media 
discourse. In particular, D. Morley 6researched family television which has its roots in J. Gerbner’s concept 
of the “cultivation approach” and the social use of television in the global dimension by J. Lull 7. Shaun 
Moores8 analyzed the media in the areas of routine and everyday life based on E. Giddens’ theory 

 
1 Сорокин, Ю. А (1985). Психолингвистические аспекты изучения текста. Москва: Наука, 56. 
2 Бурдье, П. (2005). Социальное пространство: поля и практики. Санкт-Петербург: Алетейя; Москва: 
Институт экспериментальной социологии. 
3 Фестингер, Л. (2000). Теория когнитивного дисонанса. Санкт-Петербург: Речь. 
4 Бодріяр, Ж. (2004). Симулякри і симуляція. Київ: Основи, 119. 
5 Луман, Н. (2004). Общество как социальная система. Москва: Логос. 
6 Morley, D. (1986). Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure. London: Comedia.  
7 Lull, J. (2019). Media, Communication, Culture. A Global Approach. John Wiley&Sons Ltd. 
8 Moores, Sh. (2000). Media and Everyday Life in Modern Society. Edinburgh University Press.  
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of structuring, which are also perceived in unison with the approaches of Nick Couldry and Andreas Hepp, 
who interpreted the media influence as “an open set of everyday practices”1. Ecoanthropocentric approach 
of T.M. Dridze continued in the ideas of media anthropologist Liz Bird, who emphasizes (in “Audience 
in Everyday Life”) that it is impossible “to study the role of media in culture in isolation”2. From 
the systems analysis it is necessary to pass to the analysis of practices, however, without separating 
the individual from culture. 

Thus, a discursive direction of studying the role of the subject of modern mass media in society is 
gradually formed, which combines multiculturalist approaches with linguistic and ecoanthropological ones. 
At one time, similarly, R. Barth in his works explained the emergence of “the subject through which all 
historically possible changing meanings are produced”3. 

In the “Sociology Beyond Society”, J. Urry argues that the study of static society is not relevant now, 
but it is better to study its dynamic components, such as “networks”, “flows”, “movement”4. Communicative 
practices in social networks increase the volume of movements, transforming the communicative space 
of society as a whole. “After all, the communicative practices of social networks in themselves do 
not just affect the identity of the agent, but demonstrate the possibility of restructuring the entire 
communication space”5. 

Social networks are designed to ensure horizontal communication of interested subscribers 
(for example, Facebook); the blogosphere as a set of blogs; microblogging as a means of online 
communication, a hybrid form of media that combines the properties of instant messaging, blogs, e-mail and 
social networks; video hosting, users of which can add, view and comment on videos and other network 
services. 

As N. Zrazhevska writes, “thanks to modern media technologies, people have gained absolute freedom 
of expression, the way it is represented, including the declaration of their real identity”6. Modern man 
resolutely goes beyond personal and trusting contact on the “public stage”. The style of human thought 
becomes more open, informal, pragmatic, expressive and emotional. Numerous online communities in the 
Internet space are structured based on the value orientations of their members, providing interactive 
communication for all users. At the same time, during its existence, the Internet has formed values due to its 
own nature as an object of communication. As a confrontation of institutionality in the journalistic (and in 
general in the mass media) environment, the following trend is expressed: multimedia and multi-image cause 
internal metamorphoses of established figures of communication. At the same time, institutionality as a status 
characteristic is inferior in success to individual-subject media-discursive practices7. 

Interpersonal communication is considered an integral element in any communicative acts that take 
place through computer means of information transmission and communicative interaction8. A qualitatively 
new aspect of informatization makes it possible to obtain virtual data, but as close as possible to real data 
about the object. The multimedia computer provides the user with images, graphic and written information, 
sound, color, volume. Social networks imperceptibly transform routine practices, creating new regimes of 
social interactions. Modern everyday life is a hybrid of physical and virtual space, which allows and forces 
to coexist in both ordinary and digital reality. Social media is increasingly focused not on creating intra-
network projects that embody the values and patterns of network culture, but on effective integration with the 
processes of “real life”. Such “routinization” of the virtual has made, due to the proliferation of mobile 
devices, the constant stay online almost the norm. 

During the pandemic, the presence of audiences in the networks significantly increased. This was 
especially true of cultural and socio-communicative practices, which have become a substitute for ordinary 

 
1 Couldry, N., Hepp, A. (2017). The Mediated Construction of Reality. Cambridge, UK: Polity Press. 
2 Bird, E. S. (2003). The Audience in Everyday Life: Living in a Media World. London: Routledge.  
3 Барт, Р. (1994). Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Москва: Прогресс, Универс, 259. 
4 Urry, J. (2000). Sociology beyond Societies. Mobilities for the twenty-first century. London, New York: Routledge.  
5 Настояща, К. В. (2018). Комунікативні практики соціальних мереж: фактори та вектори трансформації. 
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 77, 4. 
6 Зражевська, Н. (2013). Нові медіа і нові форми комунікації в медіа культурі. Актуальні питання масової 

комунікації, 14, 71. 
7 Судакова, В. М., Наумова, М. Ю. (ред.) (2017). Нові медіа в сучасному суспільстві: культурологічний вимір. 
Київ: Інститут культурології НАМ України. 
8 Сусська, О. O. (2017). Сучасні підходи до еволюції комунікаційних процесів в контексті трансформації 
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face2face communication. This was confirmed by the results of a study conducted by the authors, which 
took place during the first phase of quarantine (from May 8 to June 2, 2020). The survey was conducted 
using a random online survey. Age of respondents is from 18 years. The array of questionnaires selected 
for analysis numbered 205 questionnaires. Users of social networks from different  regions of Ukraine 
(in particular, from Kyiv, Dnipro, Odessa, Kharkiv) took part in the survey. At the stage of the analysis, 
groups were aggregated on a professional basis: journalists and public relations specialists, including 
students studying in this specialty. The most popular surveys among respondents are Facebook and 
YouTube (see Table 1). Instagram is the third social network most popular among respondents, where 
46.3% of respondents are during the week. Given that this network is dominated by visual elements, it is 
necessary to pay attention to its impact on the development of image technologies, both in the corporate 
segment and in the personal (building personal images). 

Table 1 

Frequency of stay during pandemic quarantine on Instagram, Facebook, Twitter,  
YouTube, Tik Tok (%, N = 205) 

 Instagram Facebook Twitter YouTube TikTok 

Every day 35,6 39,0 3,4 40,0 1,0 
Several times a week 10,7 15,6 9,3 22,4 6,3 
Several times a month 6,3 6,8 6,3 4,4 3,9 
I only have an account 3,9 3,4 7,3 0,5 2,4 
I do not use 12,2 4,4 42,9 1,5 54.1 
I plan to start using 0 0 0 0,5 0 
Did not answer 29,7 30,7 30,7 30,7 32,2 

Source: developed by the authors based on the digital platform https://anketa.in.ua/ 

 
It is worth mentioning that the Facebook audience is primarily interested in useful content (news, 

politics, development, work). The content ideal for Facebook is this that encourages discussion and 
distribution. On Instagram, users are more active in sharing their personal lives, photos and videos. Instagram 
content is bright, creative, emphasizing the atmosphere created for fun, entertainment, self-development, 
inspiration and motivation. 

To the open question “For what purpose do you use social networks?” respondents answered 
as follows: personal blog/work page, acquiring new skills, creative realization, the opportunity to express 
themselves, a working tool for disseminating information in my professional activities, sales, advertising 
their products and services, professional communications, business development, review goods 
in showrooms with the prospect of further purchase, a tool for charity, to be aware of world events, 
participation in art and educational projects (online concerts, online lectures, etc.); a source of information 
about current news, monitoring the information field, viewing suggestions from colleagues, entertainment 
and creative suggestions, new acquaintances, communication, useful tips, maintain social ties with 
colleagues, friends, etc. 

In the general ranking of answers to the question “What topics in social networks are interesting 

for you?” (see Table 2) the first place goes to the culture (40%), in the second place there is travel (33.1%), 
in the third one – the health (25.9%). The latter is also due to the situation with the coronavirus pandemic, 
as health issues have become very relevant in recent months for people of all ages and professions. 

The function of broadening the horizons is focused, based on the answers of the survey participants, 
on the placement of true historical and modern information about the state development, the opportunity 
“to learn details about events”, etc. Respondents especially noted such a feature of networks as efficiency: 
“showing the scene”, streaming; communication with colleagues from other cities and countries; checking 
different points of view about events, event announcements, etc. 

In response to the questionnaire “What creative proposals that appeared on social networks during 

the quarantine, you are interested in?” theaters, museums, concerts dominate, which became available 
online, they attract 43.8% of respondents who answered this question (relative to the array of respondents 
this percentage is 27.8%). In ranking all cultural and educational practices that were included in the answer 
scale, the most interesting and attractive were: the emergence of new hashtags, challenges and star flash 
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mobs – 26.1%, distance learning – 14.6%, new ideas for live broadcasts and entertainment content among 
bloggers and celebrities – 11.5%. However, online marathons, Skype photo shoots, FaceTime photo shoots 
and online parties gained significantly fewer fans: 2.6% and 0.8%, respectively. 

It is worth noting that quarantine has increased the need for various ways to maintain trust and 
emotional connection within the organization as a condition of effectiveness. Whereas previously 
employees could partially replace the need for trust with friendly communication over coffee, staying 
in the same workspace, team building, and so on, during quarantine, internal online communications and 
their means of implementation became a priority. The results of the answers to the clarifying question 
“How did social networks help to optimize your professional activity or learning process during 

quarantine?” also confirmed the important role of the use of social networks in professional activities and 
training. Among the answers of the respondents were frequent: much more correspondence, chats and video 
conferencing, online workload increased through Skype conferences, Zoom, Microsoft Teams, online 
lessons, live broadcasts on YouTube, Facebook, Instagram, free online courses and trainings, distance 
learning, the opportunity to participate in online conferences in the specialty. It was noted that all 
communication with colleagues goes online, as well as lectures, trainings, rehearsals, tests, consultations, 
individual lessons were quite effective in this mode. 

Table 2 

The results of the attitude towards the diversity of cultural information  
in social networks of different age groups (%) 

 
18-34 
years 

35-49 
years 

50 years 
and older 

% % % 

I like to follow Instagram accounts maintained by world famous 
museums, contemporary artists, photographers, choreographers 
and other famous people from the cultural sphere 

31,3 6,2 3,8 

I am happy to subscribe to musicians and watch their live 
broadcasts and videos on social media. networks 11,5 1,5 2,3 

I am glad that I have the opportunity to join different types  
of art and learn something new for myself through  
social. network 

8,4 6,2 3,8 

What I find on social media inspires me to create my own,  
so I subscribe primarily to creative, interesting and similar  
to my field of activity accounts. 

6,9 3,1 0,7 

I often take part in marathons on social networks if they are 
focused on development and creative self-expression. 0,7 – 0,7 

Without social networks, it would be difficult to navigate  
in today’s cultural situation 3,8 0,7 0,7 

Source: developed by the authors based on the digital platform https://anketa.in.ua/ 

 
Table 2 shows the results of respondents’ answers in terms of age groups regarding the attitude to the 

diversity of cultural information on social networks. The category "I like to follow Instagram accounts run 
by famous museums of the world, contemporary artists, photographers, choreographers and other famous 
people from the cultural sphere" attracts special attention. It can be stated that the most interested in this 
information are the groups 18-34 years and 35-49 years (31.3% and 6.2%, respectively). However, the 
difference between the indicators also illustrates the degree of interest and the time it takes younger users to 
read the celebrity pages. Regarding the preferences of the middle age group, it is possible to note the 
opportunity to join different types of art and learn something new for yourself through social networks (6.2%). 
The least active users of social networks (and this is a generally accepted fact) is the older group, aggregated 
in the study as from 50 years. Although the preferences of this age group resemble the middle age group in 
terms of the proportion of answers, they also prefer to follow Instagram accounts maintained by world-famous 
museums, contemporary artists, photographers, choreographers and other famous people from the cultural 
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sphere (3.8% ) and opportunities to join different types of art and learn something new for themselves through 
social networks (3.8%). The difference in the proportion of responses is also due to the small representation 
of the older group in the array of respondents. 

Conclusions. It can be concluded that the most popular cultural practices during quarantine showed 
greater activity of respondents than the cultural information that is present in the networks as a permanent 
content. Cultural and established habits of using the audience of social networks are also evident. Professional 
affiliation is also important. Social networks are especially valuable in this sense for PR professionals, as well 
as journalists and media workers. In social networks, due to the uniqueness, diversity and focus of content 
to meet the needs of users, there are processes of development, self-expression, involvement in creative 
and artistic practices. 

Through social networks, culture spreads social meanings, which are necessary goods for society 
and the demand for them is growing. Thus, culture partially ensures its development. The development 
of creative industries, which is primarily facilitated by social media, forms a creative class, whose 
representatives are characterized by a wide differentiation of interests and creative activities. 
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РОЗВИТКУ ВИНАХІДНИЦТВА В УКРАЇНІ 

The article considers the historical genesis of origin and development of legal protection systems 
of inventions in Ukraine. It is concluded that in the conditions of market economy formation and 
new forms of ownership its own legislation was developed in the field of invention for the first 
time in Ukraine, for the development and adoption of which a known scientific base was used and 
both international and domestic experience was applied. In general, the legislation of Ukraine in 
this area meets international norms and requirements of a market economy. Modern tendencies 
of invention development in Ukraine in the conditions of European integration are investigated. It 
is concluded that the recognition of biotechnology as one of the key technologies has become a 
global trend with which society associates the development of the pharmaceutical industry and 
the emergence of new methods of diagnosis and treatment of diseases. The analysis of the 
Ukrainian legislation reforms in the pharmaceutical branch is made. The article substantiates the 
expediency of establishing new strict criteria for the patentability of the utility model, the 
introduction of the «Bolar provision», the fight against «evergreen patents». 
It is proved that updating the Ukrainian legislation in the field of invention contributes to the 
development of the national pharmaceutical industry, including the expansion of the range of drug 
production, and it will ensure a balance of interests between manufacturers of affordable drugs 
and their consumers. Attention is drawn to the growing worldwide challenge of overcoming the 
COVID-19 virus, which takes thousands of lives every day. It is concluded that Ukraine can 
complement this mission. It is noted that public policy should support the most important 
industries, in which the use of the latest advances in technology can ensure the greatest effect 
and return. Further ways to improve national legislation in the field of biotechnology are outlined. 
Keywords: industrial property, invention sphere, copyright certificate, patent, European 
integration, biotechnological inventions, pharmacological branch, medicines, «provisions of 
Bolar», COVID-19. 

Постановка проблеми. Попри на досить ґрунтовне опрацювання історії становлення та 
розвитку інститутів права промислової власності, проте дослідження сучасних тенденцій розвитку 
винахідництва в Україні в умовах європейської інтеграції та оновлення законодавства у цій сфері є 
малодосліджені. 

Стан дослідження теми. Питанням ґенези інститутів охорони промислової власності 
присвячені праці таких відомих вчених, як А. І. Абдуллін, Г. О. Андрощук, О. В. Басай, 
Ю. Л. Бошицький, В. І. Єрьоменко, А. С. Довгерт, Р. Є. Еннан, В. М. Крижна, А. О. Кодинець, 
В. М. Коссак, Н. С. Кузнєцова, Р. А. Майданик, В. Є. Макода, О. М. Мельник, О. П. Орлюк, 
О. А. Підопригора, О. О. Підопригора, Л. І. Ряботягова, О. Д. Святоцький, О. П. Сєргєєв, 
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В. П. Скрипко, Р. Б. Шишка, О. С. Яворська, І. Є. Якубівський та ін. Роботи зазначених авторів 
заклали підґрунтя для поглиблення та інтеграції напрямів у сфері права промислової власності. Але 
наявні напрацювання не охоплюють усі питання правової охорони винаходів в Україні, зокрема 
в умовах євроінтеграції та оновлення законодавства у цій сфері. 

Мета статті полягає у дослідженні історії становлення й сучасних тенденцій розвитку сфери 
винахідництва в Україні та внесення пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення національного 
законодавства у цій сфері. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Можна стверджувати, що винахідництво – одне 
з найдавніших занять людини й має вузько професійну сферу. Доцільно розглянути, як відбувалось 
становлення в Україні інституту права промислової власності взагалі та у сфері винахідництва, 
зокрема. До 1991 року в УРСР, як і в усій колишній Радянській державі, через панування 
соціалістичної ідеології та суспільної форми власності, були відсутні спеціальні закони у сфері 
охорони промислової власності. Правове регулювання відносин у цій сфері забезпечувалося 
переважно підзаконними актами. Виключенням був розділ VI Цивільного кодексу Української РСР 
та Положення про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції від 21 серпня 1973 року. 
Відповідно до норм цього Положення право на винахід належало винахіднику. Винахідник міг 
за своїм бажанням вимагати: по-перше, визнання за ним тільки авторства та отримання авторського 
свідоцтва і передачу державі виключного права на винахід; по-друге, визнання за ним авторства, 
надання йому виключного права на винахід та отримання патенту. 

Відповідно до п. 31 цього Положення патент видавався на п’ятнадцятирічний строк. Отримати 
патент можливо було тільки у виключному порядку. Якщо винахідник таки ставав власником 
патенту, то впровадження винаходу було його особистою справою. Але на той час в основному 
на винахід видавались авторські свідоцтва. За повідомленнями В. Р. Скрипка1, попри те, що 
законодавством СРСР передбачалося дві форми охорони винаходу – авторське свідоцтво і патент, 
99% радянських громадян подавали заявки на видачу їм саме авторських свідоцтв, а не патентів. При 
цьому кількість патентів, що видавалися радянським винахідникам, з року в рік зменшувалася і 
становила буквально одиниці. Поряд з цим, збільшувалося число іноземних заявників, що 
патентували свої винаходи в СРСР. Цей факт зумовлював необхідність збереження в законодавстві 
Радянської держави такої форми правової охорони як патент. Проте, радянський винахідник як 
патентовласник не мав можливості організувати промислове застосування винаходу та інших об’єктів 
промислової власності, бо на той час засоби виробництва не могли знаходитися у приватній 
власності. Тому соціалістична держава через авторські свідоцтва налагоджувала відношення 
з винахідником. Держава виплачувала винагороду винахіднику та брала на себе турботу про 
реалізацію винаходу. Між тим, патентна форма таки існувала завдяки міжнародній політиці й 
становила інтерес тільки для іноземних винахідників. 

Отже, авторське свідоцтво не один десяток років діяло в умовах соціалістичного господарства 
і на той час виправдовувало себе. Радянські підприємства безоплатно використовували винаходи, 
оскільки вони були державною власністю. Проте підприємства були зобов’язані виплачувати 
власнику авторського свідоцтва винагороду, яка була скоріше символічною. Але на той час 
винахідник наділявся низкою пільг і прав, які були досить вагомими й суттєвими. Не можна 
однозначно стверджувати, що це була малоефективна форма правової охорони об’єктів промислової 
власності. Вона була досить вигідна для самих винахідників: покладала турботу про використання 
винаходу на державу, наділяла винахідників низкою пільг, яких не мали й не мають сучасні 
володільці патентів. Серед пільг були, наприклад, право на фіксовану винагороду за використання 
винаходу, право на позачергове одержання квартири та інші. Але за роки існування Радянської 
держави протягом десятиріч формувалось уявлення про те, що тільки держава повинна дбати про 
впровадження нових наукових розробок у життя. У результаті такої практики в колишньому СРСР, 
у тому числі й в Україні, не було власника, зацікавленого в реалізації об’єктів промислової власності. 
Тому сприяли уніфіковані ціни на товари, уніфіковані товари та вилучення прибутку підприємств 
на користь держави. 

Автор статті погоджується з О. О. Сімсон, О. Д. Святоцьким2, що тотальне одержавлення 
промислової власності у радянський період, присвоєння державою прав на використання результатів 

 
1 Скрипко, В. Р. (1982). Охрана прав изобретателей и рационализаторов. Москва: Наука. 
2 Святоцький, О. Д., Сімсон, О. Е. (2006). Реформування відносин власності у інтелектуальній сфері: правові 
проблеми. Право України, 2, 58-61. 
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наукових розробок і досліджень, державне замовлення на науково-технічну продукцію та бюджетне 
фінансування призвели до повного відриву сектора науки від економіки та відсутності конкурентного 
ринкового середовища у сфері наукових та впроваджувальних організацій. 

Спеціальне законодавство у сфері винахідництва в Україні почало формуватися після 
проголошення незалежності України. Тимчасове положення про правову охорону об’єктів 
промислової власності і раціоналізаторських пропозицій в Україні від 18 вересня 1992 року стало 
першим нормативно-правовим актом у сфері охорони прав на об’єкти промислової власності, який 
був прийнятий після легалізації приватної власності. Не дивлячись на те, що введення в дію цього 
Положення було тимчасовим заходом, даний нормативний акт став основою для створення правової 
бази у сфері промислової власності в Україні. Положенням 1992 р. була запроваджена єдина патентна 
форма охорони винаходів. Також, завдяки Положенню 1992 р. стало можливим в стислі строки 
організувати прийняття заяв і видачу патентів на винаходи та вирішити питання перереєстрації 
охоронних документів колишнього СРСР на території України. 

Наступним кроком стало прийняття 15 грудня 1993 року Верховною Радою України Закону 
України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». За цим Законом України, право 
на одержання патенту мали винахідник, роботодавець, правонаступник винахідника чи роботодавця 
та Фонд винаходів України, і це, на думку автора статті, було дуже доречно. Саме Фонд винаходів 
України мав здійснювати функції володільця майнових прав на патент від імені держави та в її 
інтересах. Проте даний Фонд не був створений, до того ж у новій редакції цього самого Закону про 
нього взагалі не згадується. Таким чином, наша держава так і не створила практичного механізму 
реалізації свого права на винаходи. 

У 1996 році відбулася видатна подія для всього українського народу − прийняття Конституції 
України. Конституція України чітко визначила принципові засади державної політики й у сфері 
інтелектуальної власності. Зокрема, ч. 1 ст. 41 Конституції України надала право володіти, 
користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої 
діяльності. Статтею 54 Конституції України проголошено свободу наукової, науково-технічної, 
художньої та іншої творчості. 

У червні 2000 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 
охорону прав на винаходи і корисні моделі». Але у новому законодавчому акті замість простого й 
чіткого режиму набуття та здійснення прав на винаходи (корисні моделі), який діяв раніше, було 
затверджено громіздку систему з шести різновидів патентів і для отримання кожного з яких 
установлено окремі правові підстави. Указом Президента України від 27 квітня 2001 р. «Про заходи 
щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» були намічені шляхи до подальшого приведення 
національних норм у сфері промислової власності у відповідність до міжнародних норм. 

Таким чином, за роки незалежності України були розроблені, прийняті й введені в дію основні 
законодавчі акти з питань охорони прав на об’єкти промислової власності взагалі, та на винаходи 
зокрема. Автор статті згодна з позицією відомих науковців сфери інтелектуальної власності 
О. Д. Святоцького та О. А. Підопригори1, що цими законодавчими актами була закладена основа 
системи правової охорони промислової власності в Україні. Проте, законодавство України у сфері 
промислової власності хронічно відставало від потреб часу і не забезпечувало охорону прав на об’єкти 
права промислової власності. У зв’язку з тим, виникла потреба перегляду національного законодавства 
і прийняття низки нових нормативних актів як на рівні поточного законодавства, так і на рівні 
кодифікованих актів. Тому, важливим законодавчим актом у сфері інтелектуальної (промислової) 
власності став прийнятий 16 січня 2003 року Цивільний кодекс України (далі – ЦК України). Нині 
основним положенням ЦК України є визнання майнових прав на результати інтелектуальної, творчої 
діяльності. На підставі ст. 421 ЦК України первинним суб’єктом інтелектуальної власності є творець 
об’єкта права. Відповідно до ст. 462 (ч. 1) ЦК України набуття права інтелектуальної власності 
на винаходи (корисні моделі) засвідчується патентом. Проте наразі ЦК України перебуває у стадії 
рекодифікації й головними чинниками сучасної рекодифікації ЦК України є: новітні реформи 
цивільного права в країнах ЄС, зокрема, розробка і прийняття нових законодавчих актів, модернізація 
цивільно-правових кодифікацій з урахуванням міжнародних та європейських норм, європейська 
тенденція до гармонізації й уніфікації приватно-правового регулювання. 

 
1 Підопригора, О. А., Святоцький, О. Д. (2003). Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. 
Київ: Ін-Юре. 
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Міжнародне співробітництво у сфері охорони промислової власності має великий вплив 
на розвиток зовнішньої торгівлі, підприємництва, інвестиційні та інноваційні процеси в Україні. 
Міжнародний обмін науково-технічною й особливо патентною інформацією, новітніми 
технологіями сприяє розвитку науково-технічного потенціалу в Україні. Тому, після проголошення 
незалежності Україна заявила про подовження на її території дії Паризької конвенції про охорону 
промислової власності, Договору про патентну кооперацію (РСТ) та приєдналася до основних 
міжнародних договорів у сфері охорони та захисту об’єктів права промислової власності. Також все 
більше визнання находять регіональні патентні союзи, як, наприклад, Європейська патентна 
конвенція. Йдеться про тенденцію зближення національних систем у сфері охорони прав на об’єкти 
промислової власності. Також у січні 1995 року набрала чинності Угода ТРІПС, яка є одним 
з договорів Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) Світової організації торгівлі. Угода 
ТРІПС передбачає запровадження норм здійснення та охорони прав інтелектуальної власності; 
додержання міжнародних конвенцій з захисту прав інтелектуальної власності; надання режиму 
охорони державам найбільшого сприяння; надання національному режиму охорони. Україна стала 
повноправним членом світової спільноти й вступила до Світової організації торгівлі. 27 червня 
2014 року Україна підписала Угоду про асоціацію між Україною – з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-
членами – з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію України з ЄС). Подальші наміри України − 
інтегруватись до ЄС. Для цього Україні потрібно вирішити чимало проблемних питань, одним 
з яких є формування в державі цивілізованого ринку промислової власності. Адже обраний 
Україною шлях інтеграції в ЄС потребує максимального наближення національного законодавства 
до законодавств країн-членів ЄС. Необхідно зазначити, що Угода про асоціацію України з ЄС 
містить значну кількість діючих у межах ЄС правових норм щодо охорони прав на об’єкти 
промислової власності, які мають бути імплементовані у законодавство України. 

Таким чином, в умовах становлення ринкової економіки, нових форм власності в Україні 
вперше розроблено власне законодавство у сфері винахідництва, для розробки й прийняття якого була 
використана значна наукова база і застосований як міжнародний, так і вітчизняний досвід. В цілому, 
законодавство України у цій сфері відповідає міжнародним стандартам та вимогам ринкової 
економіки. Але стрімке зростання ролі винаходів в економічному розвитку суспільства, визнання 
творчої праці як найважливішого чинника успішного виробничого й комерційного функціонування 
сучасних високотехнологічних підприємств, підвищення їхньої конкурентоспроможності 
на внутрішньому та зовнішньому ринках спонукає до створення надійного та ефективного механізму 
правової охорони сфери винахідництва. Державна політика має підтримувати найбільш важливі галузі 
виробництва, в яких використання новітніх досягнень технік й технологій може забезпечити 
одержання найбільшого ефекту та віддачі1. Світовий досвід доводить, що ефективний механізм 
охорони прав на винаходи взагалі та, зокрема, на винаходи у сфері біотехнології є важливим 
елементом економічної політики держави, спрямованої на прискорення науково-технічного прогресу 
й впровадження інновацій. 

Визнання сфери біотехнології однією із ключових технологій стало світовою тенденцією, 
з якою суспільство пов’язує розвиток фармацевтичної галузі та появу нових методів діагностики та 
лікування захворювань. Безумовно, біотехнологічні винаходи є результатом творчої праці людини та 
глибоких наукових досліджень, винахідницької діяльності й значних капіталовкладень, здійснюваних 
у складних лабораторіях. 

В нашій державі давно назріла реформа у біотехнологічній сфері. Тому останнім часом було 
суттєво оновлене патентне законодавство України. Так, на підставі Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів щодо реформи патентного законодавства» у Закон України «Про 
охорону прав на винаходи та корисні моделі» були внесені значні позитивні зміни, завдяки яким 
нарешті був забезпечений вихід на ринок дійсно інноваційних лікарських засобів від виробників 
генеричних компаній і таким чином була обмежена фармацевтична монополія. 

Запропоновано розглянути основні позитивні зміни у фармакологічній галузі. 
1. Виробники лікарських засобів більше не зможуть отримувати охоронні документи на корисні 

моделі як речовини, в обхід перевірки критерію новизни. Бо відповідно до ст. 6 Закону України «Про 

 
1 Бошицький, Ю. Л. (2013). Проблеми права інтелектуальної власності. Часопис Київського університету 

права, 1, 213-214. 
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охорону прав на винаходи та корисні моделі» об’єктом корисної моделі може бути лише пристрій або 
процес (спосіб). Отже, спеціальним законодавством у винахідницькій сфері встановлені нові суворі 
критерії охороноздатності корисної моделі, що говорить про безумовно позитивну та нову тенденцію 
у майбутньому, коли будуть отримувати патенти на дійсно інноваційні препарати. 

2. Патентоволоділець на активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, більше 
не зможе розраховувати на автоматичне продовження строку чинності майнових прав на цей винахід. 
Наразі строк додаткової охорони не може перевищувати п’ять років, але буде засвідчуватиметься 
сертифікатом додаткової охорони, що залежить від фактичної тривалості процедури реєстрації 
лікарського засобу. Такі зміни були спрямовані на боротьбу з різного роду зловживаннями з боку 
володільців патентів, коли патентний захист на ті чи інші форми в ЄС давно минув, але в нашій 
державі він продовжує діяти. І таким чином стримується як розвиток фармацевтичної науки, так і 
доступність препаратів для українського населення. 

3. В спеціальне законодавство у винахідницькій сфері імплементоване «положення Болар», 
необхідність якого давно обговорює фармацевтична спільнота. Таким чином, наразі генеричним 
компаніям надається можливість проводити розробки та дослідження без будь-яких обмежень 
в період дії патентного захисту на активний фармацевтичний інгредієнт. Однак зареєструвати свій 
продукт генерична компанія може отримати тільки на наступний день після закінчення строку дії 
патентного захисту на активний фармацевтичний інгредієнт або сертифіката додаткової охорони. 
Завдяки запровадженню «положення Болар» виробникам генеричних продуктів надається право 
на активізацію досліджень та розробок в період чинності патентів на основний інгредієнт. 

Запровадження в Україні «положення Болар», по-перше, суттєво скоротить строк виходу 
генеричного продукту на ринок, бо виробники генеричних компаній зможуть вільно проходити 
державну реєстрацію на свій продукт. По-друге, знизить витрати із державного бюджету 
на закупівлю життєво необхідних ліків через наявність оптимальної цінової пропозиції серед 
українських виробників. По-третє, забезпечить баланс інтересів між виробниками ліків та їх 
споживачами. В цілому, зміни у національному патентному законодавстві сприятимуть розвитку 
національної фармацевтичної галузі, в тому числі розширенню номенклатури виробництва 
лікарських засобів1. 

Нині у всьому світі найважливішим проблемним питанням є виготовлення вакцини для 
подолання вірусу COVID-19, який кожен день забирає тисячі людських життів. Україна теж має 
долучитися до цієї місії. Так, у 2020 році Львівський Інститут біології клітини Національної академії 
наук України виграв грант на 10 мільйонів гривень від Національного фонду досліджень на розробку 
вакцини проти COVID-19. В Україні до цього часу подібних розробок не проводили. Але, як 
зазначають українські експерти й фахівці, шанси на створення готової для застосування вакцини 
в Україні не значні. Усе через відсутність обсягу необхідних інвестицій, практичного досвіду, 
потужну конкуренцію з боку досвідчених світових компаній, що спеціалізуються на виробництві 
імунобіологічних препаратів. Таким чином виникає питання: чи є у вітчизняних науковців шанси 
розробити необхідну вакцину, чи Україна буде традиційно закуповувати цю вакцину за кордоном, бо 
не має можливості створити власну? Автор статті вважає, що в Україні теж є потужній науковий 
потенціал, і науковці розроблятимуть вакцину за інноваційною технологією. З цього питання 
українські фахівці зазначили, що Україна також може розробляти вакцини й для цього є відповідні 
наукові установи. Свого часу в нашій державі була і власна розробка, і власне виробництво 
імунобіологічних препаратів. Проте, криза в українській економіці, зменшення фінансування 
вітчизняної науки та незацікавленість держави призвели до зниження комерційного інтересу щодо 
проведення фундаментальних наукових досліджень та можливостей науковців належним чином 
використовувати об’єкти права промислової власності в Україні2. 

Отже, можна зробити висновок, що, по-перше, в умовах становлення ринкової економіки, 
нових форм власності в Україні вперше розроблено власне законодавство у сфері винахідництва, для 
розробки й прийняття якого була використана значна наукова база і застосований як міжнародний, 

 
1 Ярошевська, Т. В., Стеценко, К. О. (2020). Реформа патентного законодавства України у сфері охорони прав 
на біотехнологічні винаходи. Цивільне право і процес: витоки, здобутки і перспективи розвитку: матеріали 

Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 18−19 грудня 2020 р.) Київ, 139-143. 
2 Барбу, С., Клименко, С. (2020). Ліки від короновірусу: де розробляють вакцину та чи може Україна собі це 
дозволити. Час. Підсумки тижня <https://www.5.ua/suspilstvo/liky-vid-koronavirusu-de-rozrobliaiut-vaktsynu-ta-
chy-mozhe-ukraina-sobi-tse-dozvolyty-225788.html> (2020, грудень, 15). 
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так і вітчизняний досвід. В цілому, законодавство України у цій сфері відповідає міжнародним 
нормам та вимогам ринкової економіки. По-друге, обраний Україною шлях інтеграції в ЄС потребує 
максимального наближення законодавства України до законодавств країн-членів ЄС. Необхідно 
зазначити, що Угода про асоціацію України з ЄС містить значну кількість діючих у межах ЄС 
правових норм щодо охорони інтелектуальної та, зокрема, промислової власності, які мають бути 
імплементовані у законодавство України. Це дозволить визначити конкретні заходи, які сприятимуть 
вступу України в ЄС. По-третє, державна політика має підтримувати найбільш важливі галузі 
виробництва, в яких використання новітніх досягнень технік й технологій може забезпечити 
одержання найбільшого ефекту та віддачі. По-четверте, держава повинна бути зацікавлена в розвитку 
такої важливої сфери як біотехнологія. Адже нині в Україні існує реальна потреба в розвитку та 
правовій охороні винаходів у сфері біотехнології не тільки в інтересах винахідників та їх   сприянню 
технічному прогресу. 
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ПОНЯТТЯ ТА ДЖЕРЕЛА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
СТАТУСУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

In the current context of market reforms, the issues of the place of agricultural legal entities 
among economic entities, their role and purpose have been actively discussed. In this regard, as 
well as after the adoption of legislative reforms in the field of agricultural land circulation in 
Ukraine, it is important to study the concept and sources of legal regulation of the status of the 
agricultural legal entities. 
In the legal literature there are scientific works on the problems of legal regulation of certain types 
and organizational and legal forms of legal entities that carry out or can carry out certain activities 
in the field of agricultural commodity production. At the same time, it is expedient to 
comprehensively study their status in the context of reforming the legislation of Ukraine and 
harmonizing it with the legislation of the European Union. Legal entities engaged in their main or 
additional business or non-commercial activities in the field of agricultural production may be 
referred to agricultural legal entities. Cooperatives and farms, in particular, have become examples 
of inconsistencies in the legal regulation of the status of certain types of agricultural legal entities. 
A significant number of regulations that define the status of legal entities entitled to carry out 
production activities in the field of agriculture on the one hand is a positive phenomenon, because 
it provides maximum regulation of relevant relations. However, on the other hand it has some 
negative consequences. In particular, legal acts sometimes contain mutually exclusive or 
contradictory rules, which complicates law enforcement. Thus, taking into aacount the land 
reform carried out in Ukraine, there is the urgent need to unify approaches in the field of 
regulating the status of legal entities operating in the field of agriculture. 
Keywords: legal entity, agricultural legal entities, cooperative, partnership, farm. 

Постановка проблеми. У Декларації Всесвітнього саміту з продовольчої безпеки (Рим, 2009 
рік) підкреслено, що фермерські господарства покликані зіграти одну з вирішальних ролей 
у забезпеченні населення продуктами харчування1. Вирішення такого завдання є неможливим без 
ефективного правового регулювання загалом суспільних відносин, пов’язаних із створенням, 
діяльністю та припиненням юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність у сфері сільського 
господарства. У юридичній науці активно обговорюють проблеми про місце таких юридичних осіб 
серед суб’єктів господарської діяльності, їхню роль та призначення. У зв’язку з цим, а також опісля 
прийняття законодавчих реформ у сфері обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні, 
актуальним є дослідження питань щодо поняття та джерел правового регулювання 
сільськогосподарських юридичних осіб. 

 
1 The Food and Agriculture Organization of the UN (2009). Декларация Всемирного саммита по продовольственной 

безопасности (Рим, 16-18 ноября) <http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/ 
K6050_Rev10__WSFS_OEWG__ru.pdf> (2020, листопад, 10). 
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Аналіз останніх досліджень. У правничій літературі існують наукові праці, присвячені 
проблемам правового регулювання окремих видів юридичних осіб, що здійснюють чи можуть 
провадити діяльність у галузі сільськогосподарського товарного виробництва. Поряд з тим існує 
доцільність комплексного дослідження їхнього статусу в умовах реформування законодавства 
України та гармонізації його з правом Європейського Союзу. Серед науковців, які вивчали дану 
проблематику, – О.М. Вінник1, В.М. Коссак2, Н.С. Кузнєцова3, І.М. Кучеренко4, Х.В. Майкут5, 
І.В. Спасибо-Фатєєва6, В.І. Цікало7, Ю.М. Юркевич8 та багато інших. 

Постановка завдання. Метою цієї статті є дослідження поняття та джерел правового 
регулювання сільськогосподарських юридичних осіб в Україні, а також вироблення власного підходу 
щодо перспектив удосконалення законодавчої регламентації відповідних відносин. 

Виклад основного матеріалу. Юридичною особою вважають організацію, яка створена та 
зареєстрована у встановленому законом порядку. Загальні умови створення і реєстрації юридичних 
осіб будь-якого виду та організаційно-правової форми визначені Законом України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Після набрання 
чинності Цивільним кодексом України набув усталеної практики підхід, відповідно до якого 
юридичні особи створюються, як правило, із загальною правоздатністю, тобто вправі здійснювати 
будь-яку діяльність, яка не заборонена законом. Поряд з тим для окремих видів та організаційно-
правових форм передбачені спеціальні умови їх створення (наприклад, такі правила стосуються 
виробничих кооперативів, фермерських господарств, акціонерних товариств тощо). 

Як вказує В.С. Щербина, понять «юридична особа» і «фізична особа» виявляється зовсім 
недостатньо для багатоманітного господарського життя, учасники якого виконують різні завдання 
в різних сферах і галузях господарювання, для чого (з урахуванням економічного характеру їх 
діяльності) наділяються різними за обсягом правами і обов’язками, що вирізняють їх з-поміж інших 
учасників господарських відносин9. При цьому в навчальній та науковій літературі існує багато 
критеріїв класифікації відносин за участю юридичних осіб. Так, О.М. Вінник за галузями економіки 
та сферами управління виділяє господарські відносини в промисловості, в агропромисловому 
комплексі, в галузі транспорту, в капітальному будівництві, на ринку цінних паперів, у сфері 
економічної конкуренції та антимонопольного регулювання тощо10. Виходячи із цього, 
погоджуючись із таким підходом, вважаємо за необхідне зауважити, що станом на сьогодні ціла низка 
юридичних осіб здійснюють свою основну або додаткову підприємницьку чи некомерційну 
діяльність у галузі сільськогосподарського виробництва, а тому можуть бути поіменовані як 
сільськогосподарські юридичні особи. Поряд із тим до категорії цих суб’єктів не можна відносити 
юридичних осіб, які не займаються виробничою діяльністю у галузі сільського господарства, а 
посередницькою, торговельною чи іншою, наприклад провадять діяльність винятково з продажу 
сільськогосподарської продукції. 

 
1 Вінник, О. М. (1998). Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. Київ: Знання. 
2 Коссак, В. М. (1990). Совершенствование правового регулирования юридической ответственности кооперативных 
организаций. Проблемы права кооперативной собственности и юридической ответственности участников 

кооперативного движения в правоприменительной и правотворческой деятельности. Харьков, 49-52. 
3 Кузнецова, Н. С. (2012). Поняття й класифікація юридичних осіб в цивільному праві україни: теорія і практика. 
Сучасні проблеми приватного права: збірник наукових праць присвячених 80-ій річниці з Дня народження 

Ярославни Миколаївни Шевченко. Київ: Асоціація цивілістів України; Кам’янець-Подільський: Рута, 159-176. 
4 Кучеренко, І. М. (2004). Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: дисертація 

на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького 
НАН України. 
5 Юркевич, Ю. М. (ред.) (2019). Правові засади створення, діяльності та припинення юридичних осіб в Україні. 
Львів: ЛьвДУВС. 
6 Спасибо-Фатєєва, І. В. (2014). Вчення про корпоративні права і цивілістична доктрина. Право України, 6, 84-92. 
<http://dspace. nlu.edu.ua/bitstream/123456789/6144/1/Spasybo-Fatieieva_84_92.pdf> (2021, березень, 02). 
7 Цікало, В. І. (2008). Основи правового регулювання підприємницької діяльності. В: Ортинський, В. Л., 
Грищук, В. К., Мацько, М. А. (ред.) (2008). Основи держави і права України. Київ: Знання, IV, 583. 
8 Юркевич, Ю. М. (2016). Фермерське господарство як об’єднання фізичних осіб з метою реалізації 
підприємницьких інтересів у сфері здійснення професійної діяльності. Актуальні проблеми держави і права, 
77, 209-214. 
9 Щербина, В. С. (2008). Суб’єкти господарського права. Київ: Юрінком Iнтер, 18. 
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Комплексне вивчення проблем правового регулювання допомагає вирішенню основних питань, 
пов’язаних з впливом права на сільське господарство, і розкриває значення цього регулювання як 
важливого політичного, економічного і соціального фактору. Воно дозволяє проаналізувати весь 
процес впливу права на розвиток сільського господарства як галузі в цілому, дає можливість також 
показати засоби і методи, за допомогою яких держава здійснює своє втручання 
в сільськогосподарське виробництво, розкрити його справжню сутність і зміст і, що найголовніше, 
показати всі ці явища у взаємозв’язку і взаємозалежності. Розгляд проблем правового регулювання 
дозволяє розкрити вплив права, його доктрин і концепцій, виявити тенденції розвитку законодавчого 
регулювання, його форми1. 

Так, початково, після здобуття Україною незалежності, правове регулювання порядку 
створення і діяльності осіб у сфері сільського господарства регулювалося такими законодавчими 
актами як: Цивільний кодекс Української РСР (1963 рік)2, «Про підприємства в Україні» (1991 рік)3, 
«Про підприємництво» (1991 рік)4, «Про селянське (фермерське) господарство» (1991 рік)5, «Про 
промислово-фінансові групи в Україні» (1995 рік)6 тощо. Крім цього, варто згадати і про чинні досі 
Закон України «Про господарські товариства» (1991 рік)7, Закон України «Про колективне 
сільськогосподарське підприємство»8, Закон України «Про споживчу кооперацію» (1992 рік) тощо9. 

Одночасно такі організаційно-правові форми підприємств, як приватні та сімейні сприймалися 
першими юридичними особами, які надають можливість особі займатися підприємницькою 
діяльністю, а нині вони визнаються архаїчними організаційно-правовими формами юридичних осіб 
приватного права10. 

Станом на сьогодні, говорячи про систему нормативно-правових актів, які забезпечують 
правове регулювання відносин створення, діяльності та припинення сільськогосподарських 
юридичних осіб, маємо додатково зазначити про: Цивільний кодекс України (далі – ЦК України)11, 
Господарський кодекс України (далі – ГК України)12, Закон України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»13, Закон України 
«Про холдингові компанії в Україні»14, Закон України «Про кооперацію»15, Закон України 
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15 Закон про кооперацію, 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15#Text> (2021, лютий, 12). 
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«Про сільськогосподарську кооперацію»1, Закон України «Про фермерське господарство»2, Закон 
України «Про акціонерні товариства»3, Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю»4, Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення 
реформування аграрного сектора економіки»5. 

Однак така кількість нормативно-правових актів, які забезпечують регулювання статусу 
юридичних осіб, що вправі здійснювати виробничу діяльність у галузі сільського господарства 
з одного боку є позитивним явищем, адже забезпечує максимальну урегульованість відповідних 
відносин, а з іншого боку, – має деякі негативні наслідки, оскільки ці нормативно-правові акти 
подекуди містять взаємовиключні або суперечливі правила, що ускладнює правозастосування. 

При цьому, безумовно, будь-які зміни правового регулювання статусу юридичних осіб повинні 
відбуватися як з врахуванням сучасних євроінтеграційних процесів, так і давніх традицій 
національної правової системи. Зокрема, варто погодитися з Ю. С. Шемшученком, що гармонізація 
систем національного та європейського права не може здійснюватися механічно (по-перше, 
продовжує діяти принцип державного суверенітету кожної країни; по-друге, ці країни мають багато 
особливостей, які не бережуть і не бажають розгубити у ході інтеграційних процесів; по-третє, досі 
не вироблено універсальних організаційних механізмів гармонізації відповідних правових систем; 
по-четверте, існують істотні недоліки у теоретичному вирішуванні відповідних проблем, що 
притримує їхнє практичне втілення).6 

Прикладами неузгодженостей у правовому регулюванні статусу окремих видів 
сільськогосподарських юридичних осіб є, зокрема, кооперативи та фермерські господарства. 

Зокрема, відповідно до ст. 2 Закону України «Про кооперацію» кооператив – це юридична 
особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об’єдналися на основі 
членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх 
економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування7. 

Подібно, відповідно до ст. 1 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» 
сільськогосподарський кооператив – це юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними 
особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції і добровільно об’єдналися на основі 
членства та на засадах самоврядування для провадження спільної господарської та іншої діяльності 
з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб8. 

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про споживчу кооперацію», колективними членами 
споживчого товариства можуть бути фермерські господарства, колективні сільськогосподарські 
підприємства, господарські товариства, кооперативні, державні та інші підприємства, що поділяють 
його цілі та інтереси9. 

Також відповідно до ст. 163 ЦК України виробничим кооперативом є добровільне об’єднання 
громадян на засадах членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, яка 
базується на їхній особистій трудовій участі та об’єднанні його членами майнових пайових внесків. 

 
1 Закон про сільськогосподарську кооперацію, 2020 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20#Text> (2021, лютий, 12). 
2 Закон про фермерське господарство, 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15#Text> (2021, лютий, 12). 
3 Закон про акціонерні товариства, 2008 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17/conv#Text> (2021, лютий, 12). 
4 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>  
(2021, лютий, 12). 
5 Указ про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки, 1999 (Президент 
України). Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1529/99/conv#Text> 
(2021, лютий, 12). 
6 Шемшученко, Ю. С. (2007). Теоретичні проблеми гармонізації законодавства України з європейським 
правом. Правова інформатика, 3 (15), 45. 
7 Закон про кооперацію, 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15#Text> (2021, лютий, 12). 
8 Закон про сільськогосподарську кооперацію, 2020 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20#Text> (2021, лютий, 12). 
9 Закон про споживчу кооперацію, 1992 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-12/conv#Text> (2021, лютий, 12). 
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Статутом кооперативу та законом може бути передбачено участь у діяльності виробничого 
кооперативу на засадах членства також інших осіб1. 

Натомість згідно з ч. 1 ст. 94 ГК України кооперативи як добровільні об’єднання громадян 
з метою спільного вирішення ними економічних, соціально-побутових та інших питань можуть 
створюватися у різних галузях (виробничі, споживчі, житлові тощо)2. 

В.І. Федорович подвійно визначає кооперацію як форму організації праці, за якої певна 
кількість осіб бере участь в одному й тому ж процесі праці, і як організаційно оформлені самодіяльні 
добровільні колективні об’єднання виробників, утворені для досягнення спільних цілей3. Хоча більш 
вдалим видається підхід Б.М. Мартоса4 стосовно трактування кооперації як форми спільної діяльності 
на засадах співробітництва задля покращення добробуту, що розвинутий у працях М.А. Мацько5 
та В.І.Семчика6. 

Варто додати, що Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію», який отримав 
правовий режим спеціального нормативного акту, призначеного належним чином врегулювати 
внутрішньогосподарські відносини в сільськогосподарських кооперативах з урахуванням 
особливостей та специфіки виробничого процесу в аграрній сфері економіки, насправді, не в повній 
мірі відповідає своєму призначенню. Його зміст не враховує наукових підходів вітчизняних 
науковців-правників, які протягом тривалого часу намагалися довести необхідність спеціалізованого 
правового регулювання членських, трудових, земельних, майнових, організаційних відносин 
у сільськогосподарських кооперативах, а також законодавчого закріплення специфічних прав та 
обов’язків членів сільськогосподарських кооперативів, обґрунтувати наявність особливостей 
правового механізму створення та припинення діяльності сільськогосподарських кооперативів, 
специфіки регулювання земельних відносин у сільськогосподарських кооперативах, а також 
необхідності прийняття окремих законів, що визначатимуть особливості правового статусу різних 
типів сільськогосподарських кооперативів7. 

Таким чином, у юридичній літературі уже давно відзначають, що існуюча система нормативних 
актів, які визначають правове положення кооперативів, складається із неузгоджених між собою 
законодавчих актів, які суперечать один одному. Це якраз стосується Законів України 
«Про кооперацію», «Про споживчу кооперацію», «Про сільськогосподарську кооперацію» тощо8. 

Як правильно звертають увагу в наукових джерелах, на відміну від ЦК України, ГК України 
визначає право на членство у виробничих кооперативах тільки фізичних осіб. При цьому таку саму 
позицію має і Закон «Про кооперацію», визначаючи, що підставою для виключення з кооперативу є 
припинення трудової участі в діяльності членів кооперативу. Зазначена концепція суперечить 
ЦК України, а отже, зазначені норми повинні бути виключені з ГК УКраїни та Закону 
«Про кооперацію»9. Також, як зазначає Н.І. Титова, у законі і в статутах усіх сільськогосподарських 
кооперативів має бути норма, відповідно до якої непрацездатні члени кооперативу зберігають свій 
правовий статус і користуються членськими правами10. 

Іншим проблемним питанням регулювання статусу кооперативів, в тому числі 
сільськогосподарських, є питання підприємницької чи непідприємницької мети діяльності окремих 
їхніх видів. Так, у літературі обґрунтовували недоцільність розмежування виробничих та 
обслуговуючих кооперативів за раніше чинним законодавством шляхом віднесення перших 

 
1 Цивільний кодекс України, 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (2021, лютий, 12). 
2 Господарський кодекс України, 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text> (2021, лютий, 12). 
3 Федорович, В. (1998). Правові основи створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів 

в Україні. Львів: Атлас, 5. 
4 Мартос, Б. (1923). Теорія кооперації. Подєбради, 34. 
5 Семчик, В. І. (ред.) (1998). Предмет, система, витоки, суб’єкти кооперативного права. Київ: Ін Юре, 8. 
6 Семчик, В. И. (1991). Кооперация и право в СССР. Киев, 8. 
7 Тропін, В. В. (2016). Законодавство України про сільськогосподарську кооперацію: проблемні питання та шляхи 
їх вирішення. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 3 (41), 97-101, 98. 
8 Кучеренко, І. М. (2004). Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права. Київ: Інститут 
держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 29. 
9 Там само, 147. 
10 Титова, H. I. (2000). Права членів сільськогосподарських кооперативів: тенденції та проблеми їх законодавчого 
забезпечення. Право України, 2, 26. 



EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ                    ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online) 

 140 

до підприємницьких, а других – до непідприємницьких організацій та пропонували закріпити 
у ЦК України таку організаційно-правову форму як кооператив; навести узагальнююче поняття 
кооперативу, яке відповідає Декларації про кооперативну ідентичність, встановити суттєві ознаки такої 
форми і найзагальніші положення, які регламентують правовий статус кооперативу1. При цьому варто 
згадати про схвалену Кабінетом Міністрів України 03.03.2021 року постанову про модельні статути 
сільськогосподарських кооперативів. Зокрема, після набарання чинності Законом України «Про 
сісльськогосподарську кооперацію» від 2020 року поряд із скасуванням поділу таких кооперативів 
на виробничі та обслуговуючі закріплено підхід, відповідно до якого вони можуть створюватися як 
з метою, так і без мети одержання прибутку. Слідуючи такій логіці, можна зазначити про дискусійність 
підходу, адже виробничий кооператив відповідно до ЦК України і так залишається різновидом 
підприємницьких товариств, тобто таких юридичних осіб, які створюються і діють з метою одержання 
прибутку з наступним перерозподілом цього прибутку між членами кооперативу. 

Не менш важливою є також доцільність уніфікації підходів на рівні окремих законодавчих актів 
стосовно відповідальності членів кооперативів за його зобов’язаннями. 

Наприклад, ЦК України передбачає субсидіарну відповідальність членів виробничого 
кооперативу за його зобов’язаннями у розмірах та порядку, окреслених законом і статутом (ч. 2 ст. 
163), ГК України встановив субсидіарну (додаткову) відповідальність членів виробничого 
кооперативу їхнім майном у розмірі, не меншому від пайового внеску, якщо більший розмір 
відповідальності не визначений статутом чи законом (ч. 1 ст. 108), Закон України «Про кооперацію» 
закріпив відповідальність членів кооперативу за його зобов’язаннями у межах внесеного паю, якщо 
інше не передбачено законом чи статутом (ч. 2 ст. 27), Закон України «Про сільськогосподарську 
кооперацію» передбачив відповідальність члена кооперативу за його зобов’язаннями у межах частки, 
за винятком випадку, коли інше визначене законом (ч. 3 ст. 24), а Закон України «Про споживчу 
кооперацію» – відповідальність члена споживчого товариства обмежує винятково розміром пайового 
внеску (абз. 2 ч. 3 ст. 6). 

Не менш цікавими у цьому контексті є фермерські господарства, які можуть створюватися як 
зі статусом юридичної особи, так і без такого статусу. 

При цьому спірним вважалося питання трактування фермерських господарств як самостійних 
організаційно-правових форм юридичних осіб. 

Зокрема, В.С. Щербина відмітив, що, на відміну від господарських товариств, фермерське 
господарство представлене лише головою, який, зокрема, вчиняє юридично-значущі дії від імені 
господарства відповідно до законодавства України2. 

Натомість, І. М. Кучеренко зазначала, що ведення фермерського господарства пов’язане 
з певними пільгами, зокрема податковими, тому, незалежно від організаційно-правової форми 
ведення діяльності по виробленню сільськогосподарської продукції, фермерське господарство може 
існувати як у різних організаційно-правових формах господарських товариств, виробничих 
кооперативів, так і без створення юридичної особи3. Подібно, Ю.М. Юркевич, вказує, що фермерське 
господарство не є самостійною організаційно-правовою формою юридичних осіб, а узагальнюючим 
поняттям, запровадженим з метою врегулювання особливостей ведення підприємницької діяльності 
у сфері сільського господарства та надання державної підтримки у цій галузі4. 

У будь-якому випадку можливість ведення фермерської «за суттю» діяльності передбачена й 
іншими законодавчими актами. Так, наприклад, Законом України «Про особисте селянське 
господарство» встановлено, що особисте селянське господарство – це господарська діяльність, яка 
проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які 
перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих 
потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її 

 
1 Чурилова, Т. М. (2011). Правове регулювання діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: 
дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук. Київ: Інститут держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН України, 8. 
2 Щербина, В. С. (2008). Суб’єкти господарського права. Київ: Юрінком Інтер, 76. 
3 Кучеренко, І. М. (2004). Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права. Київ Інститут 
держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 220. 
4 Юркевич, Ю. М. (2017). Договірні форми обʼєднань фізичних та юридич- них осіб у цивільному праві 
України: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Львів: Львівський державний 
університет внутрішніх справ, ЛНУ імені Івана Франка, 132. 
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надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому 
числі й у сфері сільського зеленого туризму1. Іншим механізмом може виступити договір про спільну 
діяльність (простого товариства) у відповідності до Глави 77 ЦК України. 

Висновки. Підсумовуючи вищеподане, вважаємо за доцільне зазначити, що юридичні особи, 
які провадять свою основну або додаткову підприємницьку чи некомерційну діяльність у галузі 
сільськогосподарського виробництва можуть бути поіменовані як сільськогосподарські юридичні 
особи. Поряд із тим до категорії цих суб’єктів не можна відносити юридичних осіб, які не займаються 
виробничою діяльністю в галузі сільського господарства, а посередницькою, торговельною чи іншою, 
наприклад здійснюють діяльність винятково із продажу сільськогосподарської продукції. Окрім 
цього, значна кількість нормативно-правових актів, які регламентують правовий статус 
сільськогосподарських юридичних осіб з одного боку є позитивним явищем, а з іншого боку – має 
деякі негативні наслідки, оскільки такі акти подекуди містять взаємовиключні або суперечливі 
правила, що ускладнює правозастосування. Відтак, зважаючи, зокрема, на проведену в Україні 
земельну реформу, актуальною є необхідність уніфікації підходів у сфері регулювання статусу 
юридичних осіб, що провадять діяльність у галузі сільського господарства. 
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INSTITUTIONAL MECHANISM FOR ENSURING 
THE LEGAL STATUS OF A PARTICIPANT 
IN HOSTILITIES IN THE EAST OF UKRAINE 

The Russian-Ukrainian war has led to the emergence of a new category of combatants, precisely 
those who took part in the Anti-Terrorist Operation/Joint Forces Operation. Veterans of the armed 
conflict in eastern Ukraine receive the status of a participant in hostilities. In the last five years, 
about 400,000 men and women have been directly involved in the fighting. Such a rapid growth 
rate requires an appropriate institutional mechanism to ensure the implementation of the legal 
status of this category of war veterans. The article comprehensively considers the system of public 
administration authorities that ensure the realization of the rights and freedoms of participants in 
hostilities as the main subjects of the armed conflict in eastern Ukraine. It is proposed to 
systematize public administration bodies by the nature of their activities. Based on this criterion, 
a group of public administration entities is distinguished for which public activity is the main one, 
and a group of public administration entities that do not belong to any branch of government, but 
ensure the realization of the rights and freedoms of the participants in hostilities. In addition, the 
powers of public and volunteer organizations are described that promote and ensure the rights of 
participants in the Anti-Terrorist Operation/Joint Forces Operation. The shortcomings of the 
existing institutional mechanism are identified and possible ways to overcome them are 
suggested. In particular, there is the problem of duplication of functions of Ministry of Veterans 
Affairs of Ukraine with the functions of the Commissioner of the President of Ukraine for 
Rehabilitation of the Participants in Hostilities, and with the functions of Advisory Board of Veteran 
Affairs, Families of Deceased (Dead) Defenders of Ukraine as an advisory agency under the 
President of Ukraine. 
Keywords: public administration authorities, ensuring the implementation of the legal status of 
participants in hostilities, war veteran, ATO/JFO participant, institutional mechanism. 

Problem statement. The Russian-Ukrainian war became a challenge for our country both to ensure 
state security and defense, and to ensure human rights and freedoms in the new social relations that arose in 
connection with the beginning of the Anti-Terrorist Operation (hereinafter – ATO), and later Joint Forces 
Operation (hereinafter – JFO). The main duty of the state is to establish and ensure human rights and 
freedoms1, including those of participants in hostilities, which are the main subjects of events in eastern 
Ukraine, and this duty is realized through the activities of authorized public administration bodies. 

Therefore, the purpose of the article is to review and analyze the system of public administration 
authorities to ensure the implementation of the legal status of participants in hostilities in eastern Ukraine 
(hereinafter – PHs). 

Results of the research. In this article, we interpret the term “public administration” as a set of 
executive bodies, local governments and bodies that perform the functions of executive bodies and local 
governments delegated to them. This approach is described in the Law of Ukraine “On the status of war 
veterans and the guarantees of their social protection” from October, 22, 19932 (hereinafter – the Law), 
that regulates the legal status of PHs in Ukraine. In the part 1 of Art. 20 it is stated that public organizations 

 
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#Text> (2021, March, 01). 
2 Закон про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, 1993 (Верховна Рада України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text> (2021, March, 01). 
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and other associations of war veterans within their powers promote the development of decisions 
by the legislative and executive authorities, represent and protect the legitimate interests of their members 
in state bodies and public organizations, exercise other powers under the legislation of Ukraine that 
concerns the association of citizens. In addition, local councils, enterprises, institutions and organizations 
have the right to establish additional guarantees for the social protection of war veterans at their own 
expense and from charitable income (part 4 Art. 2 of the Law)1. 

Taking into account the situation in eastern Ukraine, the institutional mechanism for ensuring the 
status of PH will be incomplete if we do not take into account the activities of authorities for which public 
administration is not the main activity, or this activity is performed by them under certain circumstances 
or conditions. For these reasons, this mechanism to ensure the legal status of PH, in our opinion, 
should include: 

1) subjects of public administration for which public activity is the main one (executive bodies, local 
self-government bodies, the President of Ukraine); 

2) subjects of public administration, for which public activity is not the main one, which do not belong 
to any branch of the government, but ensure the realization of the rights and freedoms of the PHs (the 
commissions for granting the status of PH that are the parts of legitimate military and law enforcement 
formations of Ukraine, military-civil administrations). 

In addition, we will highlight public and volunteer organizations that promote the provision and 
implementation of the rights of ATO/JFO participants. 

The leading place in the field of ensuring the rights of PH belongs to the Cabinet of Ministers 
of Ukraine as the highest executive body. According to para.19 part 2, para.20 part 2, para.22 part 2 Art. 6 
of the Law,2 the procedure for granting and depriving the status of PH in Eastern Ukraine is determined by 
the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Procedure for granting and 
depriving the status of a participant in hostilities of the persons which have protected independency, 
sovereignty and territorial integrity of Ukraine and have taken part in anti-terrorist operation, ensured its 
conduction or ensured national security and defense, repelled and deterred armed aggression of the Russian 
Federation in Donetsk and Luhansk regions, ensured their implementation” from August 20, 2014 № 413 
(hereinafter – the Procedure3). The Cabinet of Ministers of Ukraine also establishes the procedure for making 
and issuing certificates and badges of war veterans according to the part 1 of Art. 18 of the Law4. 

According to the mark to Art. 5 of the Law5, the Cabinet of Ministers of Ukraine determines the list 
of units that were the part of the active army and other formations. These are the units that included persons 
applying for the status of PH. In addition, the areas of Anti-Terrorist Operation/Joint Forces Operation are also 
determined by the acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine (para. 19 part 2 Art. 6 of the Law6). For example, 
these are 1) the order “On approval of the list of settlements where the Anti-Terrorist Operation was carried out, 
and recognition of some orders of the Cabinet of Ministers of Ukraine as those that have been expired” from 
December 2, 2015 № 1275- р7, and 2) the order “On amendments to the appendix to the order of the Cabinet 
of Ministers of Ukraine from December 2, 2015 № 1275” from January 23, 2019 № 28- р8. 

 
1 Там само. 
2 Там само. 
3 Постанова про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, 

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь 

в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення, 2014 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF#Text> (2021, March, 01). 
4 Закон про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, 1993 (Верховна Рада України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text> (2021, March, 01). 
5 Там само. 
6 Там само. 
7Розпорядження про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася 

антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету 

Міністрів України, 2015 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1275-2015-%D1%80#n7> (2021, March, 01). 
8 Розпорядження про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 

2015 р. № 1275, 2019 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2019-%D1%80#Text> (2021, March, 01). 
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The Cabinet of Ministers of Ukraine approved the State Target Program for physical, medical, 
psychological rehabilitation and social and professional rehabilitation of participants in the Anti-Terrorist 
Operation and persons participating in national security and defense measures, repulse and containment 
of armed aggression of the Russian Federation in Donetsk and Luhansk regions, for the period up to 2023 
(hereinafter – the State Target Program until 2023)1 by Resolution from December 5, 2018 № 1021. According 
to the State Target Program until 2023, its executors are the Ministry of Veterans Affairs of Ukraine, Ministry 
of Healthcare of Ukraine, Ministry of Defense of Ukraine, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ministry 
of Culture, Youth and Sports, National Guard, Administration of the State Service of Special Communications 
and Information Protection of Ukraine, Security Service of Ukraine (by consent), State Security Department 
(by consent), Foreign Intelligence Service (by consent), local executive bodies, local self-government bodies 
(by consent), citizens’ associations (by consent), international organizations (by consent). 

The Law2 also stipulates that the Unified State Register of War Veterans must be created for keeping 
records of war veterans, their family members and other persons covered by its validity. The procedure for 
creating, maintaining, accessing information to the Register and its use, the procedure for obtaining 
information from other registers and information databases about individuals for entering information into 
the abovementioned Register must be determined by the Cabinet of Ministers of Ukraine. 

Besides, the Cabinet of Ministers of Ukraine also determines the list of privileges for the veterans 
of war (subpara. 3, 15 para.1 Art. 12; para. 5 Art. 12; para. 8-9 Art. 12)3, persons with disabilities as a result 
of war (para. 3 part 3 Art. 13; part 8 Art. 13; para. 9 part 2 Art. 13, subpara 19, 22 Art. 13; part 2 para. 
22 Art. 27; part 5 para. 28 Art. 13; part 7 para. 28 Art. 13) 4, participants of the war (subpara. 3, 14 Art. 14; 
part 2 para. 18 Art. 14, para. 20 Art. 14; part 5, 6 para. 20 Art. 14)5 and for the persons the Law may concern 
(para.3 Art. 15; subpara. 16, 22 Art. 15; part 2 para. 20; p. 5 para. 22 Art. 15; p. 7 para. 22 Art. 15)6, 
and finances the costs for the burial of the veterans of war (part 3 Art. 17)7. 

The main body in the system of central executive bodies that ensures the formation and implementation 
of state policy in the field of social protection of war veterans, family members of veterans and persons whom 
the Law of Ukraine on War Veterans may concern to, is the Ministry of Veterans Affairs of Ukraine 
(hereinafter – the Ministry of Veterans). According to the para. 3 of the Regulations on the Ministry 
of Veterans of Ukraine8, among its main tasks there are the formation and implementation of state policy in 
the field of social protection of veterans and their families; ensuring the rights and freedoms of veterans and 
their families; ensuring the formation and maintenance of the Unified State Register of War Veterans. 

The new stage of administration of the status of PH has begun with the creation of the Ministry of 
Veterans. Thus, first of all, the launch of the “E-veteran” system is expected – a modern system of accounting 
and providing services to war veterans, which consists of a unified register and a personal “electronic office” 
of a veteran, and veterans will gain the chance to use all the services provided by this system in mobile 
application. In addition, developers suppose to establish the technical feasibility of providing information in 
other information systems, in particular, the formation of an electronic veteran’s certificate in the mobile 
application “DIIA”. 

An integral part of the successful implementation of the E-veteran system is the launch of the Unified 
State Register of War Veterans, which is also under development. Today there are two Registers, which keep 
records of PHs – the Unified Register of participants in the Anti-Terrorist Operation, and persons who 

 
1 Постанова про затвердження Державної цільової програми з медичної, фізичної реабілітації та 

психосоціальної реадаптації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 

операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, на період до 2023 року, 2018 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1021-2018-%D0%BF#Text> (2021, March, 01). 
2 Закон про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, 1993 (Верховна Рада України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text> (2021, March, 01). 
3 Там само. 
4 Там само. 
5 Там само. 
6 Там само. 
7 Там само. 
8 Постанова про деякі питання Міністерства у справах ветеранів, 2018 (Кабінет Міністрів України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1175-2018-%D0%BF#Text> 
(2021, March, 01). 
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participated in the measures to ensure national security and defense, repel and deter armed aggression in the 
Donetsk and Lugansk regions1. The holder of this Register is the Ministry of Veterans as the legal successor of 
the State Service of Ukraine for War Veterans and Participants in the Anti-Terrorist Operation. The second 
register is the Unified State Register of the persons who are entitled to the privileges. In this Register all persons 
are included that are entitled to privileges, including PHs. The holder of this Register is the Ministry of Social 
Policy of Ukraine.2 This complicates the registration and proper provision of the rights of direct participants in 
the armed conflict in eastern Ukraine. Therefore, on February 7, 2019, amendments were made to the Law on 
war veterans regarding the creation of the Unified State Register of War Veterans3. According to the Art. 2 of 
the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 700 from August, 14, 20194, the register will contain 
the following information about: war veterans (PHs, persons with disabilities as a result of the war and 
participants of the war); persons who have special merits before the Motherland; victims of the Revolution of 
Dignity; family members of the above-mentioned persons and persons covered by the Law on war veterans. 

The Ministry of Veterans has established an Interdepartmental commission for review of materials on 
recognition of participants in combat operations and payment of one-time financial assistance in the event of 
death or disability of volunteers and other categories of persons according to the law (hereinafter – the 
Interdepartmental Commission)5. The competence of this Commission includes: granting (deprivation) of the 
status of PH in case of disputes that require interdepartmental settlement; the procedure for assigning one-
time financial assistance in case of death or disability of a soldier-volunteer due to injury (contusion, injury 
or mutilation) in the ATO/JFO; and appointment of one-time financial assistance to the participants of the 
ATO/JFO connected with the establishment of disability and to the family members of the dead (missing) 
participants of the ATO/JFO6. The Ministry of Veterans establishes the individual membership of this 
Interdepartmental Commission7. The form of the work of the Interdepartmental Commission is meeting, and 
organization of the holding of this kind of meetings is the duty of the Ministry of Veterans8. 

In addition, the Council of Veterans, the Public Council and the Council of Families of the Dead act 
as advisory bodies under the Ministry of Veterans, to promote public participation in the formation and 
implementation of public policy through a systematic dialogue. The result of this cooperation is 
the development of two draft laws: the draft law №3407 “On the status of veterans and members of their 
families”9 and the draft law №3408 “On the status of the persons that contributed to the defense 
of the Motherland and those who have suffered from the results of the armed conflicts”10. This draft laws 

 
1 Наказ про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, 

які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 2020 
(Міністерство у справах ветеранів України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1265-20#Text> (2021, March, 01). 
2 Постанова про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, 2003  
(Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 
117-2003-%D0%BF#Text> (2021, March, 01). 
3 Закон про внесення зміни до статті 3-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту" щодо Єдиного державного реєстру ветеранів війни”, 2019 (Верховна Рада України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2684-19#Text > (2021, March, 01). 
4 Постанова про Єдиний державний реєстр ветеранів війни, 2019 (Кабінет Міністрів України). Офіційний 

сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/700-2019-%D0%BF#Text> (2021, March, 01). 
5 Наказ про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань розгляду матеріалів про визнання 

учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності 

волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту”, 2019 (Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1244-19> (2021, March, 01). 
6 Там само. 
7 Там само. 
8 Там само. 
9 Проект Закону про статус ветеранів та членів сімей загиблих (померлих) Захисників України  

та ветеранів, 2020 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68710> (2021, March, 01). 
10 Проект Закону про статус осіб, які сприяли захисту Батьківщини, та осіб, постраждалих внаслідок 

збройних конфліктів, 2020 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68711> (2021, March, 01). 
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have the purpose to renew totally the legislation about war veterans. Both these draft laws are submitted 
to the parliament of Ukraine, and now they are on the stage of their discussion. 

One more executive body, which is actively involved in “organization of payment… of one-time 
financial assistance, social and professional adaptation of servicemen that are resigning from military service 
or were already resigned, in particular organizes the payment of one-time financial assistance to war veterans 
and those the law on the war veterans may concern till May, 5th” is the Ministry of Social Policy of Ukraine 
(para. 1, para. 41 of the Regulations on the Ministry of Social Policy of Ukraine)1. 

The Public Council acts under the Ministry of Social Policy with the involvement of ordinary citizens 
to state management. The Public Council includes the Committee for the Development of Social Services 
and Protection of Children’s Rights, which takes care of the rights of children of deceased members 
of the ATO/JFO. The State Social Assistance Committee provides legal support on social protection issues 
to ATO/JFO participants. 

In addition, the Ministry of Social Policy of Ukraine directs, coordinates and controls the activities 
of the State Service of Ukraine for Labor and its territorial departments, the State Employment Service, 
the Pension Fund of Ukraine, the Social Insurance Fund, and the Social Protection Fund for the disabled. 
All these bodies are included in the PH’s social protection mechanism. 

Other executive bodies are also involved in the ensuring of the status of PH on the East of Ukraine. 
Thus, the powers of the Ministry of Healthcare of Ukraine includes the provision of information about the 
group and the cause of disability. This provision of information is conducted through the system of medical 
and social expert commissions, and this information is the basis to gain the status of the person with 
disabilities as the result of the war on the East of Ukraine2,3. The healthcare institutions assist PHs urgently4. 
In addition, currently in Ukraine there are Centers for Social and Psychological Rehabilitation under 
the double subordination of the Ministry of Veterans and the Ministry of Healthcare of Ukraine, which 
provide qualified psychological and social rehabilitation and informational counseling to war veterans 
in the East of Ukraine and their families. 

Ministry of Defense of Ukraine has made many developments in the sphere of psychological 
rehabilitation of the participants of ATO/JFO. Among these developments there are the guidelines 
“Psychological work with servicemen – participants of the ATO on the stage of renewal”5, “The note 
for the participants of Russian-Ukrainian war”6, psychological counseling note “I have returned”7. There are 
also the psychological advices to the professionals, PH and members of their families on the website 
of the Ministry of Defense of Ukraine, and the list of music to reduce emotional stress. 

For today, the legislation does not have a clear algorithm for providing psychological assistance 
to soldiers who took part in hostilities. The only document concerning the rehabilitation of soldiers 
in the institutions of the Ministry of Healthcare of Ukraine is the Order of the Ministry of Healthcare 

 
1 Постанова про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України, 2015  

(Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 
423-2015-%D0%BF#Text> (2021, March, 02). 
2 Постанова про питання медико-соціальної експертизи, 2009 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт 

Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-%D0%BF#Text> (2021, March, 02). 
3 Постанова про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, 

які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх проведення, 2015 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/685-2015-%D0%BF#Text> (2021, March, 02). 
4 Постанова про забезпечення належним медичним обслуговуванням військовослужбовців та осіб рядового і 

начальницького складу, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під час подій на сході 

України, 2014 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1286-18#Text> (2021, March, 02). 
5 Кокун, О. М., Агаєв, Н. А., Пішко, І. О., Лозінська, Н. С., Остапчук, В. В. (2017). Психологічна робота 

з військовослужбовцями – учасниками АТО на етапі відновлення 
<https://core.ac.uk/download/pdf/84274034.pdf> (2021, March, 02). 
6 Пам’ятка учасникам російсько-української війни, 2019 (Міністерство оборони України). Офіційний сайт 

Міністерства оборони України <https://www.mil.gov.ua/content/other/Pamyatka.pdf> (2021, March, 02). 
7 Я повернувся (психологічний порадник), 2016 (Міністерство оборони України). Офіційний сайт 

Міністерства оборони України <https://www.mil.gov.ua/content/other/Pamyatka.pdf> (2021, March, 02). 
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of Ukraine from February 23, 2016 “On approval and implementation of medical and technological 
documents for standardization of medical care for post-traumatic stress disorder”1. This Order determines 
the unified concepts and mechanisms for prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation of PHs. Besides, 
the rehabilitation process is regulated on the level of special normative acts, as PHs relate to different 
categories of military and law enforcement formations. These normative acts, are, in particular, the Order of 
the Ministry of Defense of Ukraine “On the approval of the Instruction on the organization of sanatorium 
treatment, medical and medical-psychological rehabilitation in the Armed Forces of Ukraine” from 
November, 04, 2016 № 5912; the Order of the Ministry of Defense of Ukraine “On the approval of the 
Regulations about psychological rehabilitation of the soldiers of the Armed Forces of Ukraine and the State 
Special Transport Service, that were taking part in Anti-Terrorist Operation, were taking measures to ensure 
national security and defense, repulse and deter of armed aggression of the Russian Federation in Donetsk 
and Luhansk regions or were performing official (combat) tasks in extreme conditions” from December, 09, 
2015 № 7023; the order of the Central Office of the Security Service of Ukraine “On the approval of the 
Instruction about the organization of medical rehabilitation in the Security Service of Ukraine” from 
November, 15, 20124 etc.. Therefore, in October 2020, the Ministry of Veterans, the Ministry of Defense of 
Ukraine and the Ministry of Healthcare of Ukraine signed a Memorandum about cooperation in order to 
create a single system of psychological rehabilitation of veterans. 

The Ministry of Education and Science of Ukraine ensures the formation and implementation of state 
policy in the field of state supervision (control) over the activities of educational institutions in terms 
of providing educational benefits for PHs and their families. These activities include explanatory work among 
educational institutions, such as “On communication with preschool children from the families of participants 
in JFO/ATO, internally displaced persons and the organization of interaction with their parents” from 
December 12, 2019 № 1 / 9-7665 etc. 

The Ministry of Youth and Sports of Ukraine provides for numerous sports events in which PHs and 
members of their families take part. Veterans of the war in Ukraine also take part in international veteran 
competitions such as the Marine Corps Marathon (Washington), the Beirut Marathon (Lebanon) and the 
Forced March (Scotland), Veterans’ Ten Marathon, held jointly with US and Polish veterans, etc. 

The Ministry of Finance of Ukraine approves passports of budget programs, including those related to 
the activities of public administration entities and their programs for PHs and members of their families; 
approves all legislative initiatives to regulate the legal status of ATO/JFO participants and relevant 
expenditures within budget funds allocated in accordance with the Law of Ukraine on the State Budget of 
Ukraine for the current year. 

The Ministry of Justice of Ukraine legalizes all-Ukrainian associations of war veterans, conducts state 
registration of normative legal acts (orders, instructions) of ministries and other central executive bodies, 
which have priority in regulating the status of PH (depending on the type of formation the PH belongs to). 
In addition, the Ministry of Justice of Ukraine has a Coordination Center for Legal Aid, 

 
1 Наказ про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної 

допомоги при посттравматичному стресовому розладі, 2016 (Міністерство охорони здоров’я України). 
Ліга Закон <http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ25625.html> (2021, March, 02). 
2Наказ про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного лікування, медичної та медико-

психологічної реабілітації у Збройних Силах України, 2016 (Міністерство оборони України). Офіційний сайт 

Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1538-16#Text> (2021, March, 02). 
3 Наказ про затвердження Положення про психологічну реабілітацію військовослужбовців Збройних Сил 

України, та Державної спеціальної служби транспорту, які брали участь в антитерористичній операції, 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи виконували службові (бойові) завдання 

в екстремальних умовах 2015 (Міністерство оборони України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0237-16#Text> (2021, March, 02). 
4Наказ про затвердження Інструкції про організацію медичної реабілітації в Службі безпеки України, 2012 
(Центральне Управління Служби безпеки України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2035-12#Text> (2021, March, 02). 
5 Лист щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб 

та організації взаємодії з їхніми батьками, 2019 (Міністерство освіти і науки України). Офіційний сайт 

Міністерства освіти і науки України <https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-komunikaciyi-z-ditmi-doshkilnogo-viku-z-
rodin-uchasnikiv-oosato-vnutrishno-peremishenih-osib-ta-organizaciyi-vzayemodiyi-z-yihnimi-batkami> 
(2021, March, 02). 
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where PHs have the right to receive free secondary legal aid in accordance with paragraph 9, part 1 
of the Law of Ukraine “On Free Legal Aid”1. 

The Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine is responsible for the proper information 
space around the status of PH and for creating a positive image of ATO/JFO war veterans. An example is the 
outdoor advertising “Respect the Heroes!”; social videos about the “Kyiv-1” battalion, the National Guard of 
Ukraine, etc. 

Ensuring the implementation of the status of PH (in general, social security issues) is carried out by 
local state administrations, local governments, amalgamated territorial communities both by fulfilling their 
direct powers in this area and by forming subsidiary bodies. Therefore, on the local level the regional 
programs for the support of the participants of ATO/JFO and their family members are approved. These 
programs provide for the measures of medical care, rehabilitation and psychological support, payment of 
material assistance, allocation of land, housing construction, and programs of reimbursement of expenses 
from preferential transportation of ATO/JFO participants and members of the families of the dead soldiers. 
For example, The Complex Program of Social Protection of the Population of Poltava Region for 2021 – 
20252, among other things, has its aim to provide a comprehensive approach to providing social support to 
PH, those who are the participants of the ATO/JFO, their family members and family members of the dead 
(deceased) ATO/JFO participants. Also there is an example of Cherkasy Regional Council and its decision 
“On the regional program of the securement of the participants of ATO/JFO and soldiers-volunteers, who 
were taking part in the protection of territorial integrity and state sovereignty on the East of Ukraine, and 
providing housing for them in 2021 – 2025”3 № 38-10/VII from September, 11, 2020. The aim of this 
decision is to solve the problems of housing, increasing social protection and adaptation of ATO/JFO 
participants and soldiers-volunteers and members of their families, residents of Cherkasy region. 

An example of compliance with the requirements of part 4 of Art. 2 of the Law also includes the 
activities of local state administrations and local governments to issue certificates of soldier-volunteer 
(including Kyiv, Volyn, Lviv, Dnipropetrovsk and other regions). Here regional administrations provided 
them with a package of municipal benefits and guarantees as PHs at the expense of the local budget before 
the adoption of relevant amendments to the Law, which provided soldiers-volunteers the PH status. 

Besides, according to the Art. 39 of the Law of Ukraine “On the local state administrations”4 
and subpara. 5 para. 4 of the Decree of the President from March, 18, 2015 №150 “On additional measures 
of social protection of the participants of Anti-Terrorist Operation”5 the centers to help the participants 
of Anti-Terrorist Operation are created. Their aim is to promote the consolidation and coordination 
of the efforts of participants in the hostilities in the ATO/JFO zone, the families of the dead and their 
associations in the wider, more effective use of existing opportunities to ensure the protection of their 
economic and social rights, as well as to address pressing issues related to treatment, medical, psychological 
rehabilitation and social adaptation. 

To comply with the Decree of the President of Ukraine from October, 05, 2015 № 570/2015 “On the 
amendments to the Decree of the President of Ukraine from March, 18, 2015 №150/2015”6 and the Art. 25 
of the Law of Ukraine “On the Local Self-Governance” 7 these kind of centers to help the participants 

 
1 Закон про безоплатну правову допомогу, 2011 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text> (2021, March, 02). 
2 Комплексна програму соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки, 2021 
(Полтавська обласна рада). Офіційний сайт Полтавської обласної ради <http://plsz.gov.ua/pub_doc/rish38.pdf> 
(2021, March, 03). 
3Рішення про обласну програму забезпечення учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил і 

бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету 

на Сході України, та членів їх сімей житлом у 2021-2025 роках, 2020 (Черкаська обласна рада). Офіційний 

сайт Черкаської обласної ради <https://www.oblradack.gov.ua/oblasn-programi> (2021, March, 03). 
4 Закон про місцеві державні адміністрації, 1999 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14/print> (2021, March, 03). 
5Указ про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції, 2015 
(Президент України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/150/2015#Text> (2021, March, 03). 
6 Указ про внесення зміни до Указу Президента України від 18 березня 2015 року № 150, 2015 (Президент України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/570/2015#Text> (2021, March, 03). 
7 Закон про місцеве самоврядування в Україні 1997 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80> (2021, March, 03). 
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of ATO/JFO are also opening as the subsidiary authorities under village, settlement and city councils 
(f.e. Pereiaslav-Khmelnytskyi town center of the assistance to the participants of ATO1, The center of 
assistance to the participants of ATO of Kolomyia town council,2 The center of assistance to the participants 
of ATO, members of their families and members of the families of dead soldiers, who were taking part 
in the ATO of Irpin town council,3 etc). 

The amalgamated territorial communities (hereinafter – communities) also actively contribute 
to the implementation of the status of PH. For example, Chaplynka community of Kherson region provided 
social housing for participants in the war in eastern Ukraine. Reshetylivka community of Poltava region 
provided assistance to ATO/JFO participants to purchase housing on co-financing terms. 

The President of Ukraine, as a guarantor of human rights and freedoms, also takes care of ensuring 
the implementation of the legal status of PH. Thus, the Decree of the President of Ukraine from November 22, 
2018 №386/2018 introduced the position of the Commissioner of the President of Ukraine for the 
rehabilitation of the participants in hostilities4. His responsibilities include monitoring, analyses and 
facilitating international cooperation on the rehabilitation and socialization of PHs. In particular, training of 
ATO/JFO veterans with injuries, mutilations, contusions and other diseases as the result of the war are held 
periodically at the national sports complex “Olimpiyskyi”, with professional coaches and medical workers, 
with the participation of the Office of the Commissioner of the President of Ukraine for the rehabilitation of 
the participants in hostilities, the Ministry of Youth and Sports, the Athletics Federation and the National 
Council for Sports Rehabilitation of Defenders of Ukraine. In our opinion, with the creation of the Ministry 
of Veterans the problem has aroused of the duplication of its functions with the functions of the Commissioner 
of the President of Ukraine for the rehabilitation of the participants in hostilities, especially in the sphere of 
social protection of the veterans of war, the rehabilitation of PHs (para.1 of the Art. 3 of the Regulations 
of the Ministry of Veterans Affairs5). 

In addition, from 2014 to 2019, in order to promote civil harmony, de-escalate tensions, ensure 
the safety of citizens and prevent encroachments on the health and life of civilians in Donetsk and Luhansk 
regions, to stop encroachments on the sovereignty and territorial integrity of Ukraine and to implement the 
peace plan of the President of Ukraine on the settlement of the situation in eastern Ukraine, the Decree of the 
President of Ukraine of June 17, 2014 № 533 provides for the position of the Commissioner of the President 
of Ukraine for the peaceful settlement of the situation in Donetsk and Luhansk regions functioning 
on a voluntary basis6. 

With the Decree of the President of Ukraine from June, 2, 2020 № 209/2020 the Advisory Council 
for War Veterans, Families of Deceased Defenders of Ukraine7 was created as the advisory body under 
the President of Ukraine. One of its tasks is to develop a national work plan to overcome the problems 
of war veterans and families of dead soldiers. 

 
1 Центр з надання допомоги учасникам АТО 2015. Офіційний сайт Переяславської міської ради 
та виконавчого комітету. <http://phm.gov.ua/?page_id=594> (2021, March, 03). 
2 Розпорядження про деякі питання роботи Центру допомоги учасникам антитерористичної операції, 2016 
(Міський голова міста Коломия Івано-Франківської області). Офіційний сайт Коломийської міської ради 
<http://ww2.if.gov.ua/kolomiyskiy/ua/catalog/item/5597.htm?141247888=74f89717eac2ecec49a13cafa290a8c3> 
(2021, March, 03). 
3 Розпорядження про утворення Центру допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей 

та членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, 
2015 (Перший заступник міського голови, в.о. міського голови Ірпінської міської ради). Офіційний сайт 

Ірпінської міської ради <https://imr.gov.ua/files/ato/rozporjadzhennja-pro-centr-dopomogi-uchasnikam-ato.pdf> 
(2021, March, 03). 
4 Указ про Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, 2018 (Президент 
України). Офіційний сайт Президента України <https://www.president.gov.ua/documents/3862018-25554> 
(2021, March, 03). 
5 Постанова про деякі питання Міністерства у справах ветеранів, 2018 (Кабінет Міністрів України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1175-2018-%D0%BF#Text> 
(2021, March, 03). 
6 Указ про Уповноваженого Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій  

та Луганській областях, 2014 (Президент України). Офіційний сайт Президента України 
<https://www.president.gov.ua/documents/5332014-17376> (2021, March, 03). 
7 Указ про Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України, 2020 

(Президент України). Офіційний сайт Президента України <https://www.president.gov.ua/documents/2092020-34041> 
(2021, March, 03). 
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Among the tasks defined in the Regulations on the Advisory Council for War Veterans, Families of 
Deceased Defenders of Ukraine1, it is necessary to single out its participation in resolving issues arising 
during the search and return of prisoners of war, illegally detained citizens of Ukraine, search for missing , 
burials and reburials of the remains of servicemen who died as a result of direct participation in hostilities 
during the defense of the Motherland (para. 5). Indeed, the issue of prisoners of war and prisoners from the 
civilian population remained completely outside the legal field of the domestic legislator. However, in our 
opinion, such issues should be referred to the competence of the Ministry of Veterans as a body that 
formulates and implements state policy on social protection of all participants in the armed conflict. 
Therefore, we propose to supplement para. 3 of the Regulation on the Ministry of Veterans with subpara. 
4 as follows: 

“ensuring the search and return of prisoners of war, prisoners from the civilian population, illegally 
detained citizens of Ukraine in the Russian Federation, search for missing persons who were directly in the 
areas of anti-terrorist operation during its implementation, and participated in any form in the implementation 
of measures to ensure national security and defense, repulse and deter the armed aggression of the Russian 
Federation in Donetsk and Luhansk regions, being directly in the areas and during these activities ”. 

We also include commissions for granting the status of PH as the parts of legitimate military and law 
enforcement agencies of Ukraine, to the subjects of public administration, for which public activity is not the 
main one. They also do not belong to any branch of government, but ensure the implementation of the rights 
and freedoms of the PHs. The military-civil administrations in Donetsk and Luhansk regions also belong to 
this type of the subjects of public administration. In accordance with Part 2 of Art. 1 of the Law of Ukraine 
“On Military-Civil Administrations”2 they are temporary state bodies in villages, towns, cities, districts and 
regions, operating as part of the Anti-Terrorist Center of the Security Service of Ukraine or as part of the 
Joint Operational Headquarters of the Armed Forces of Ukraine. These temporary bodies are designed to 
provide the operation of the Constitution and laws of Ukraine, to ensure security and normalization of life, 
law and order, participation in counteracting acts of armed aggression, acts of sabotage and terrorist acts, 
prevention of humanitarian catastrophe in the area of repulse of armed aggression of the Russian Federation, 
including anti-terrorist operation. 

The Law of Ukraine “On Military-Civil Administrations”3 states that military-civil administrations are 
created to fulfill the powers of district, regional councils, and state administrations, which, within their 
competence, ensure the implementation of the status of PH. However, such features of military-civil 
administrations as temporality, specialty of appointment and activity as a part of the Anti-terrorist center at 
the Security Service of Ukraine or as a part of the Joint Operational Headquarters of the Armed Forces of 
Ukraine – indicate the priority of military authority (national defense) over the civilian support (observance 
of the rights and freedoms of ATO/JFO participants). 

It is also impossible to ignore public and volunteer organizations, unions, associations that assist public 
administration bodies in ensuring the status of PH, especially with regard to social programs. Thus, the public 
organization “All-Ukrainian Association of ATO participants “Ukrainians together!” launched an all-
Ukrainian program of social and legal protection of PHs in Donbass and members of their families by issuing 
a social card. In 2014, the public organization “The Legal Hundred” was the first to introduce a free Legal 
Aid Hotline for participants in the armed conflict in eastern Ukraine. They also took an active part in the 
establishment of the Ministry of Veterans of Ukraine, and in the reform of legislation on war veterans. In 
addition, it currently publishes Bulletins containing an analysis of bills to be considered by deputies during 
the session week in the Verkhovna Rada, and monitors the activities of the relevant profile committees. 

The vector of the activity of public and volunteer organizations is different, such as sports rehabilitation 
(public union “National Council of Sports Rehabilitation of Defenders of Ukraine”, Public Union “Football 
Federation of ATO Participants”); legal consultations “All-Ukrainian Public Organization “Association of 
Volunteers”, etc.). In addition, organizations can be divided into regional ones (public organization 
“Yaremche Regional Union of Disabled and ATO Veterans and Combatants”, public organization 
“Organization of ATO Veterans of Kyiv and Kyiv region”, etc.); and all-Ukrainian (The Return Alive 

 
1 Указ про Положення про Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників 

України, 2020 (Президент України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/2020#Text> (2021, March, 03). 
2 Закон про військово-цивільні адміністрації, 2015 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-19#Text> (2021, March, 03). 
3 Там само. 
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Foundation, Public Union “All-Ukrainian Public Association of Families of the Dead and Missing, 
Participants in the Anti-Terrorist Operation, War Veterans and Activists of the Volunteer Movement 
“WINGS OF 8 HUNDRED”, etc.). 

Budget funds are provided for their activities. The evidence of the abovementioned fact is, in particular, 
the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Some issues of financial support to public associations 
of veterans” from February 14, 2018 № 1561. It approved the Procedure for using funds provided in the state 
budget for financial support of public associations of veterans for the implementation of national programs 
(projects, events), events to visit military burials and military monuments and to celebrate holidays, 
anniversaries and historical dates. Also among the acts that regulate the issues of allocating the budget funds 
to NGOs is the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Procedure for 
determining the program (projects, measures) developed by civil society institutions, for the implementation 
of which financial support is provided” from October 12, 2011 № 10492, etc. 

Conclusions. Thus, public administration authorities to ensure the status of PHs can be divided into 
two groups: those for which public administration is the main activity (executive authorities, local 
governments, military-civil administrations, the President of Ukraine), and those for which public 
administration activity is not the main one, which do not belong to any of the branches of government, but 
ensure the implementation of the legal status of PHs within their competence (commissions for granting the 
status of PH in the legal military and law enforcement agencies of Ukraine). In addition, we can also 
determine the public and volunteer organizations, which assist public administration bodies in ensuring the 
implementation of the legal status of ATO/JFO participants. 
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LEGAL REGULATION OF NOTARIAL PROTECTION 
OF INDIVIDUALS’ CORPORATE RIGHTS  
Дар’я Дерев’янко 
Львівський державний університет внутрішніх справ, Україна 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ОХОРОНИ 
КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

After the proclamation of independence and the declaration of the market vector of development 
in our country, the practice of creating business entities with the status of legal entities has become 
widespread. Immediately many problems have appeared associated with the violation of property 
and non-property rights of the founders (participants) of such legal entities and other stakeholders, 
in particular, creditors, heirs and more. Corporate rights can belong to both individuals and legal 
entities and other participants in civil relations (for example, the state). The scientific article has 
substantiated the importance of the place of notarial protection of corporate rights in the legal 
mechanism of ensuring the interests of participants of legal entities. Notarial protection of corporate 
rights of individuals may be carried out both when a notary performs notarial acts and when a notary 
performs the functions of a state registrar. Certain problems in the legal regulation of such 
protection are emphasized. In particular, there is a difference in the legal regulation of corporate 
interests’ protection in the establishment of joint stock companies with the participation of 
individuals by the Civil Code of Ukraine and the Law of Ukraine «On Joint Stock Companies». In 
addition, the approach to the protection of the participants’ rights of private enterprises and limited 
liability companies is different. In this regard, it is considered appropriate to make a number of 
changes to the current legislation of Ukraine to expand the scope of mandatory notarial forms of 
contracts, as well as certification of signatures on documents related to the activities of corporate 
legal entities. The necessity of legislative consolidation of the requirement for notarization of the 
decisions on creation, acts of acceptance-transfer of the shares in the authorized capital of legal 
entities of private law of any organizational and legal forms is substantiated. 
Keywords: notary, corporate rights, natural person, legal entity, protection, defense. 

Постановка проблеми. Охорона корпоративних прав займає важливе місце в правовому 
механізмі забезпечення інтересів учасників юридичних осіб корпоративного типу, що, своєю чергою, 
є життєво необхідним для України в умовах розвитку ринкових відносин та інтеграції 
до Європейського співтовариства. Після проголошення незалежності та декларування ринкового 
вектору розвитку у нашій державі широкого поширення набула практика створення суб’єктів 
господарювання зі статусом юридичних осіб. Відразу виникло і безліч проблем, пов’язаних 
з порушенням майнових і немайнових прав як засновників (учасників) таких юридичних осіб, так і 
інших заінтересованих, зокрема, кредиторів, спадкоємців тощо. Відтак, питання належного правового 
регулювання охорони на даний час є актуальними. 

Аналіз останніх досліджень. Питання правового регулювання нотаріальної охорони 
корпоративних прав були предметом дослідження багатьох вітчизняних науковців, серед яких: 
М.М. Дякович, О.Р. Кібенко, В.М. Коссак, І.М. Кучеренко, М.В. Оприско, І.В. Спасибо-Фатєєва, 
В.І. Цікало, Ю.М. Юркевич та багато інших. Поряд з цим, вивчення даної наукової проблематики 
в умовах сучасних євроінтеграційних процесів необхідно продовжувати. 

Постановка завдання. Метою цієї статті є виконання детального науково-теоретичного 
дослідження проблем правового регулювання нотаріальної охорони корпоративних прав фізичних 
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осіб та вироблення на його основі авторської позиції з приводу доцільності удосконалення чинного 
законодавства України у цій сфері. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України1, 
організація і діяльність нотаріату підлягають визначенню виключно на рівні законів України. 
Досліджуючи проблеми охорони і захисту сімейних прав та інтересів нотаріусом, М.М. Дякович 
відзначила, що нотаріат є органом, якому держава делегувала повноваження стосовно здійснення 
захисту і охорони інтересів суб’єктів сімейних відносин у будь-яких випадках, якщо вони 
не суперечать засадам цивільного (сімейного) законодавства, у зв’язку з чим сімейний інтерес може 
отримати охорону і захист під час вчинення нотаріальної дії нотаріусом, що жодним чином 
не пов’язано з фактом чи можливістю його порушення2. Підтримуючи таку думку та вважаючи її 
достатньо обґрунтованою, вважаємо, що схожа ситуація має місце і у випадку охорони 
корпоративних прав. Так, при дослідженні регулятивних правовідносин можемо простежити, що 
за наслідками виконання нотаріусом своїх повноважень забезпечується охорона інтересів суб’єктів 
корпоративних відносин у будь-яких випадках, що не суперечать законодавству і таким чином 
корпоративний інтерес є об’єктом правової охорони незалежно від того порушений він чи тільки 
існує загроза такого порушення. 

Корпоративні права можуть належати як фізичним особам, так і юридичним особам та іншим 
учасникам цивільних відносин (наприклад, державі). 

Як стверджує О.Р. Кібенко, усе, що так чи інакше пов’язано з діяльністю господарських 
товариств є предметом регулювання норм корпоративного права3. На думку В.І. Цікала, корпоративне 
правовідношення є різновидом цивільного зобов’язального правовідношення, яке реалізується 
виконанням зобов’язаною стороною покладених на неї обов’язків4. Подібно, І.М. Кучеренко вважає 
необґрунтованим висновок, що корпоративні права можуть бути об’єктом права власності, оскільки, 
наприклад, учасник господарського товариства, відчужуючи акцію чи частку, не укладає договору 
на відчуження корпоративних прав, оскільки акції та частка самі по собі є об’єктом права власності, 
які тягнуть за собою перехід корпоративних прав5. 

Позаяк, варто погодитися з І.В. Спасибо-Фатєєвою, що корпоративне право можна коротко 
визначити як сукупність правових норм, регулюючих відносини, що складаються між корпорацією та 
її учасниками (корпоративні правовідносини)6. 

При цьому, правове регулювання нотаріальної охорони корпоративних прав фізичних осіб (так 
же, як і інших суб’єктів корпоративних прав) забезпечується перш за все такими нормативно-
правовими актами, як: Цивільний кодекс України7, Господарський кодекс України8, Закон України 
«Про нотаріат»9, Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань»10, Закон України «Про акціонерні товариства»11, Закон 
України «Про господарські товариства»12, Закон України «Про товариства з обмеженою 

 
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/conv#Text> (2020, січень, 19). 
2 Дякович, М. М. (2014). Охорона і захист сімейних прав та інтересів нотаріусом: Монографія. Київ: Істина, 83. 
3 Кибенко, Е. Р. (1999). Корпоративное право. Учебное пособие. Харьков: Эспада, 41. 
4 Цікало В. Корпоративне правовідношення: правова природа та зміст. Юридичний радник, 5, 45-51. 
5 Кучеренко, І. М. (2004). Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. Київ: 
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 198. 
6 Спасибо-Фатєєва, І. В. (2014). Вчення про корпоративні права і цивілістична доктрина. Право України, 6, 84. 
7 Цивільний кодекс України, 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv#Text> (2020, січень, 19). 
8 Господарський кодекс України, 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text> (2020, січень, 19). 
9 Закон Про нотаріат, 1993 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text> (2020, січень, 19). 
10 Закон Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 

2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text> (2020, січень, 19). 
11 Закон Про акціонерні товариства, 2008 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#Text> (2020, січень, 19). 
12 Закон Про господарські товариства, 1991 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12/conv#Text> (2020, січень, 19). 
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та додатковою відповідальністю»1, Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку 
вчинення нотаріальних дій нотаріусами України»2 і т.д. 

Поряд із тим, у частині, що стосується нотаріальної охорони корпоративних прав фізичних осіб, 
вважаємо за доцільне акцентувати увагу, зокрема, на таких нормативно закріплених правилах: 

– за змістом ст. 126 ЦК України, справжність підпису учасника повного товариства на заяві про 
вихід із нього підлягає нотаріальному посвідченню (такі ж правила передбачені ст. 71 Закону України 
«Про господарські товариства»); 

– відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 153 ЦК України передбачено обов’язковість нотаріального 
посвідчення договору про створення акціонерного товариства, створюваного фізичними особами; 

– згідно з ч. 3 ст. 113 ГК України, учасники приватних підприємств наділені правом 
встановлювати вимоги нотаріального посвідчення правочинів, предметом яких є частки таких 
учасників у статутних капіталах та скасовувати такі вимоги із внесенням відповідних відомостей 
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань. При цьому, встановлення та скасування таких вимог за своєю правовою природою є 
односторонніми правочинами, які підлягають нотаріальному посвідченню; 

– у ст. 9, 10 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що: а) у випадку 
створення товариства за участю фізичних осіб необхідно засвідчувати їхні підписи 
на засновницькому договорів; б) у випадку заснування товариства єдиним засновником – фізичною 
особою, необхідно засвідчити її підпис на рішенні про намір заснувати акціонерне товариство; 
в) у випадку заснування однією фізичною особою акціонерного товариства необхідно нотаріально 
засвідчити її підпис на рішенні щодо заснування; 

– ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачає механізм, згідно з яким у разі 
невиплати дивідендів відповідно до визначених Законом строку та умов, акціонер набуває право 
звернутися до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису на документах, за якими стягнення 
заборгованості може бути здійснене у безспірному порядку (щодо цього варто згадати, що 
В.М. Коссак слушно вказував на необхідність передбачення у законодавстві норм, які дієво 
забезпечували обов’язок органів управління акціонерних товариств скеровувати на виплату 
дивідендів частину прибутку таких товариств3); 

– ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачає, що довіреність на право участі 
та голосування при проведенні загальних зборів від імені фізичної особи посвідчується нотаріусами, 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії чи депозитарною установою, а від імені 
юридичної особи – видається її органом чи уповноваженою особою відповідно до установчих 
документів; 

– у відповідності до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю», учасники товариств можуть встановлювати вимоги: нотаріального засвідчення 
справжності підписів під час прийняття рішень у сфері діяльності відповідних товариств, 
нотаріального посвідчення правочинів, предметом котрих виступають частки у статутних капіталах 
товариств, як і скасовувати перелічені вимоги і т.д.; 

– ч. 4 ст. 8 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 
встановлює необхідність нотаріального посвідчення безвідкличних довіреностей з корпоративних 
прав (аналогічна норма міститься у ст. 26-2 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо 
акціонерних товариств); 

– відповідно до ст. 11 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю», справжність підписів учасників на першій редакції статутів товариств 
засвідчують нотаріально. Також, наведеною нормою передбачено нотаріальне засвідчення підписів 
учасників чи уповноважених осіб на: змінах до статутів та на перших редакціях статутів 
реорганізованих товариства; рішеннях про створення, щодо провадження діяльності на підставі 

 
1 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, січень, 19). 
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, січень, 19). 
3 Коссак, В. М. (2012). Проблеми захисту майнового права міноритарних акціонерів на отримання дивіденду. 
Проблеми охорони прав суб’єктів корпоративних правовідносин. Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (23-24 вересня 2011). Івано-Франківськ, 78. 
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модельних статутів (окрім рішень на порталі електронних сервісів, підписаних кваліфікованим 
електронним підписом); 

– відповідно до ст. 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю», учасники вправі встановлювати та скасовувати вимоги нотаріального посвідчення 
правочинів з відчуження чи застави часток із внесенням цих відомостей до Єдиного державного 
реєстру судових рішень (як слушно звертає увагу М.В. Оприско, запроваджений у ЦК України 
принцип свободи договору дозволяє укладати також договори, якими буде опосередковуватися 
перехід корпоративних прав від однієї особи до іншої і які не передбачені в ЦК України, тобто 
непоіменовані, змішані тощо1); 

– ст. 35 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 
передбачає можливість заочного голосування із необхідністю нотаріального засвідчення підпису 
на документів, з якого вбачається волевиявлення учасника товариства; 

– ст. 36 Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю» визначає особливості 
прийняття рішень загальних зборів учасників шляхом опитування та встановлює необхідність 
нотаріального засвідчення справжності підпису учасників на документах про їхнє волевиявлення; 

– відповідно до ч. 1, 14 ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», нотаріус вправі вправі виконувати функції 
державного реєстратора та є суб’єктом державної реєстрації; 

– відповідно до ст. 15, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» встановлено вимоги: а) нотаріального 
засвідчення підпису заявника у разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим 
відправленням; б) нотаріального засвідчення підписів голови та секретаря загальних зборів 
учасників на рішеннях, що подаються для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну 
особу, за винятками, встановленими Законом; в) нотаріального засвідчення підписів 
на установчому документі юридичної особи, крім випадків, визначених у Законі; г) нотаріального 
засвідчення підписів на передавальному акті чи розподільчому балансі юридичних осіб; 
ґ) нотаріального засвідчення копій окремих документів, які подають для державної реєстрації 
юридичної особи; д) нотаріального засвідчення підписів на заявах про вступ та вихід із товариств 
з обмеженою відповідальністю тощо; 

– відповідно до п. 2.9. Глави 14 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, 
затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012, визначено особливе значення 
призначення нотаріусом виконавця заповіту у разі, якщо предметом заповіту виступає майно, стосовно 
якого після відкриття спадщини виникає необхідність управління, зокрема ці питання постають 
у випадку спадкування часток у статутному капіталі товариств, акцій, приватних підприємств тощо. 

На підставі вищевикладеного можемо зробити висновок, що нотаріальна охорона 
корпоративних прав фізичних осіб може здійснюватися у двох площинах: 

– при вчиненні нотаріусом нотаріальних дій; 
– при виконанні нотаріусом функцій державного реєстратора. 
Незважаючи на загалом достатнє регулювання відносин, пов’язаних із охороною нотаріусом 

корпоративних прав фізичних осіб, вважаємо за необхідне звернути увагу на окремі неточності та 
невідповідності, які підлягають вирішенню та про окремі з яких уже вказувалося у юридичній 
літературі. 

Перш за все звертає на себе увагу відмінність у правовому регулюванні ЦК України та Законом 
України «Про акціонерні товариства» охорони корпоративних інтересів при заснуванні акціонерних 
товариств за участю фізичних осіб. Як вже зазначалося, ЦК України зазначає обов’язковість 
нотаріального посвідчення договору про створення акціонерних товариств, а Закон України «Про 
акціонерні товариства» – засвідчення підпису фізичної особи на засновницькому договорі. На вказану 
проблематику звертали увагу, зокрема, такі вчені як О.М. Гнатів2 та Ю.М. Юркевич3.  

 
1 Оприско, М. В. (2010). Поняття та види договорів про відчуження корпоративних прав. Адвокат, 11, 38. 
2 Гнатів, О. (2012). Правова природа засновницького договору. Проблеми державотворення і захисту прав 

людини в Україні. Матеріали ХVIІІ регіон. наук.-практ. конф. (Львів, 26-27 січня 2012). Львів: Юридичний 

факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 179-180. 
3 Юркевич, Ю. М. (2014). Поняття та ознаки засновницького договору. Актуальні проблеми вдосконалення 

чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника, 34, 209. 
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Не вдаючись у дискусію з приводу термінологічної тотожності понять «договір про створення 
акціонерного товариства», «установчий договір» та «засновницький договір», вважаємо за можливе 
підтримати аргументи про доцільність уніфікації підходів та внесення змін до Закону України 
«Про акціонерні товариства», які б передбачали обов’язкове нотаріальне посвідчення 
засновницьких договорів у таких випадках. 

Врешті, аналізуючи проблеми нотаріальної охорони та захисту корпоративних прав 
учасників товариств з обмеженою відповідальністю, М.М. Дякович також звертала увагу 
на доцільність обов’язкової вимоги про нотаріальне засвідчення засновницького договору.1 Більше 
того, цілком обґрунтованою є думка про існування підстав для запровадження обов’язкової 
нотаріальної форми договору між вкладниками та командитними товариствами2. Продовжуючи 
розгляд цієї проблематики, не можемо не відзначити, що послідовно було б закріпити 
обов’язковість нотаріальної форми засновницьких договорів повних і командитних товариств 
(про що також зазначалося у наукових джерелах3), а також нотаріального засвідчення підпису 
єдиного повного учасника командитного товариства на переоформленій із засновницького 
договору одноособовій заяві. 

Поряд з тим не можна погодитися із тезою, що встановлення обов’язку нотаріально 
засвідчувати підписи усіх учасників на установчих документах юридичних осіб є надлишковим 
обтяженням, оскільки, з одного боку, закріпивши таке правило, закон, з іншого боку, дозволяє 
за рішенням загальних зборів уповноважити лише голову та секретаря зборів на підписання 
установчих документів4. Власне, така вимога, хоча й не вирішує усіх проблем, однак дисциплінує 
учасників відповідних корпоративних відносин, сприяє удосконаленню механізмів захисту у випадку 
порушенню їхніх прав як цивільного-правових, так і тих, котрі мають кримінально-правове 
забезпечення. 

Крім цього, зважаючи на відмову вітчизняного законодавця від обов’язковості печаток, 
відсутність з 2011 року будь-яких дозвільних процедур на їх виготовлення, доцільними є також 
зміни до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», які б передбачали, що довіреність 
на право участі та голосування при проведенні загальних зборів від імені юридичної особи 
видається її органом чи уповноваженою особою відповідно до установчих документів та 
посвідчується нотаріусами, іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії чи 
депозитарною установою. 

Окрім того, станом на сьогодні неоднаковим є підхід при охороні прав учасників приватних 
підприємств, які у більшості випадків створюються як юридичні особи корпоративного типу і мало 
чим відрізняються від господарських товариств, і товариств з обмеженою відповідальністю під час 
застосування Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань» та під час вирішення судових спорів. 

Для прикладу, при поданні учасниками приватних підприємств (на відміну від товариств 
з обмеженою відповідальністю) рішень щодо їх створення, державними реєстраторами 
не вимагається нотаріального засвідчення підписів їхніх учасників, оскільки Закон України «Про 
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» не застосовують до таких організаційно-
правових форм юридичних осіб. 

Натомість, наприклад при розгляді апеляційної скарги у справі № 914/1876/14 за позовом 
про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників приватного підприємства «Експрес-
Зв’язок», оформлених у Протоколі від 08.07.2013 р. № 3 та про визнання недійсним  
договору дарування частки у статутному капіталі цього підприємства, беручи до уваги законодавчу 
неврегульованість порядку відчуження часток у статутному капіталі таких юридичних  
осіб, Львівський апеляційний господарський суд застосував положення законодавства 
про товариства з обмеженою відповідальністю до приватних підприємств за аналогією закону5.  

 
1 Дякович, М. М. (2016). Нотаріальний захист та охорона корпоративних прав засновників (учасників) 
товариства з обмеженою відповідальністю: цивільно-правові аспекти. Порівняльно-аналітичне право, 4, 67. 
2 Юркевич, Ю. М. (2017). Договірні форми обʼєднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві 
України: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Львів: Львівський 
Національний Університет імені Івана Франка, 38. 
3 Там само, 309. 
4 Там само, 307. 
5 Постанова у справі № 914/1876/14, 2017 (Львівського апеляційного господарського суду). Єдиний 

державний реєстр судових рішень <https://reyestr.court.gov.ua/Review/64434192> (2020, січень, 31). 
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Такий підхід був сприйнятий та застосований в силу неодноразового перегляду цієї справи 
у касаційному порядку1234. 

Враховуючи вищеподане, вважаємо, що правила про необхідність нотаріального засвідчення 
на рішеннях про створення, актах приймання-передачі часток у статутному капіталі тощо 
юридичних осіб приватного права будь-яких організаційно-правових форм мають бути законодавчо 
закріплені. 

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, вважаємо за можливе зазначити про важливість місця 
охорони корпоративних прав у правовому механізмі забезпечення інтересів учасників юридичних 
осіб корпоративного типу. Нотаріальна охорона корпоративних прав фізичних осіб може 
здійснюватися як при вчиненні нотаріусом нотаріальних дій, так і при виконанні нотаріусом функцій 
державного реєстратора. При цьому, до чинного законодавства України доцільно внести низку змін 
щодо розширення сфери застосування обов’язкової нотаріальної форми договорів у сфері 
корпоративних відносин, як і засвідчення підписів на документах, пов’язаних із діяльністю 
юридичних осіб корпоративного типу. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БАТЬКІВ ЗА НЕНАЛЕЖНЕ 
ВИКОНАННЯ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ  
ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ 

The scientific research of legal regulation of responsibility of parents for improper performance 
of alimony obligations under the legislation of Ukraine and other states is carried out in this 
scientific article. In particular, it is determined that the legislation of Ukraine provides for the 
possibility of collecting penalties (for alimony), interest (for additional costs for the child), fines 
applied by the state executor, temporary restrictions (also in terms of restricting the use 
of a number of special rights), as well as the right to hold positions in public authorities, the right 
to housing subsidies, the right to dispose of certain property, as well as the liability specified 
in the alimony agreement. All these types of liability exist in addition to administrative and 
criminal liability for breach of alimony. 
The practice of application of Article 196 of the Family Code of Ukraine (which determines the 
recovery of penalties in the case of alimony arrears) by the Supreme Court of Ukraine is quite 
ambiguous. Thus, earlier when calculating the amount of the penalty, the court had to find out 
what are the unpaid amounts for each of these periods, set a deadline by which each of the 
obligations was to be fulfilled, and calculate the amount of interest for each month separately, 
summing up the accrued amount. Than the court summarizes penalty for each of the overdue 
payments and determines its total amount. Subsequently, from 2016, when calculating the total 
amount of penalty for late payment of alimony, the amount of unpaid alimony and the number of 
days in arrears began to be taken into account, and the amount of penalty is limited only by the 
amount of unpaid alimony for the month in which alimony was not collected. From 2018, the 
accrual of fines is not limited to the month in which the penalty was not collected. 
Foreign experience in the legal regulation of liability for improper performance of alimony 
obligations by parents also provides for the arrest of the debtor for a certain period or before the 
original court decision, confiscation and sale of the debtor’s property in favor of the child, 
deprivation of a license to implement assessment and mediation activities, placement of photos 
of non-payers on the Internet, deprivation of a driver’s license, refusal to register a car or to issue 
inspection coupons, restriction of the debtor’s use of payment cards. 
Keywords: child support; alimony; additional costs for the child; penalty; temporary restrictions. 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними проблемами. 
Відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу України (надалі за текстом – СК України) батьки 

зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, тобто мають щодо власних дітей 
відповідні аліментні зобов’язання. Як правило таке зобов’язання передбачає утримання дитини 
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у грошовій або натуральній формі обома батьками, однак той з батьків, який не проживає спільно 
з дитиною, зобов’язаний здійснювати виконання аліментних зобов’язань саме в грошовій формі 
(у формі аліментів). Невиконання такого обов’язку зумовлює можливість примусового стягнення 
аліментів, адміністративну або кримінальну відповідальність, а також застосування додаткових 
санкцій, спрямованих на змушення боржника виконати свій обов’язок щодо утримання дитини. 
Попри те, що чинний СК України містить норми про відповідальність протягом всього часу дії цього 
нормативно-правового акту, в останні роки відбувається їх переопрацювання, зважаючи на достатньо 
велику кількість проблем щодо виплати та примусового стягнення аліментів на дитину. Як свідчать 
дані Єдиного реєстру боржників, до якого включено всіх фізичних осіб, щодо яких відкрито 
виконавче провадження з категорією стягнення "стягнення аліментів" та існує заборгованість більше 
ніж 3 місяці, станом на 20.12.2020 року знаходиться 175 311 записів про боржників1, тобто 
117,5 тисячі дітей і зараз не можуть отримати належного їм утримання. Вище викладене зумовлює 
необхідність удосконалення правового інституту відповідальності за неналежне виконання або 
невиконання батьками своїх аліментних зобов’язань, в тому числі в аспекті вивчення зарубіжного 
досвіду правового регулювання цього сімейно-правового 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячується дана стаття.  

На жаль, питання правового регулювання відповідальності батьків за неналежне виконання 
аліментних зобов’язань, хоч і було предметом окремих досліджень таких учених, як 
М. В. Антокольська, Л. П. Биряк, Є.М. Ворожейкін, Н. М. Гресь, В.І. Данілін, М. В. Колеснікова, 
Л. В. Красицька, М. І. Кулеба, М.С. Малєін, В.П. Нікітін, О.Й. Пергамент, О. В. Розгон, Л. Ю. Сайко, 
Р. С. Чугунков, однак зазначені науковці не здійснили комплексного дослідження даного питання, 
в тому числі питання правового регулювання зазначеного питання за сімейним законодавством 
інших держав. 

Формулювання цілей статті. Метою цієї наукової статті є наукове дослідження правового 
регулювання відповідальності батьків за неналежне виконання аліментних зобов’язань 
за законодавством України та інших держав. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

У науці сімейного права є декілька підходів до питання щодо змісту поняття відповідальності 
батьків за неналежне виконання аліментних зобов’язань. Зокрема, на думку одних учених до заходів 
відповідальності відноситься навіть примусове стягнення аліментів (це думка таких вчених 
як Є. М. Ворожейкін та О. Й. Пергамент), з іншого боку на думку М. В. Антокольської. Н. М. Гресь, 
В. І. Даніліна, М. С. Малєіна. В. П. Нікітіної стягнення аліментів у судовому порядку 
не є відповідальністю, а є заходом захисту; відповідальністю ж є інші заходи, в тому числі неустойка, 
окремі обмеження для боржника, спрямовані на відновлення належного виконання одним з батьків 
своїх аліментних зобов’язань щодо дитини2. 

Відповідно до ст. 196 СК України у разі виникнення заборгованості з вини особи, яка 
зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач 
аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених 
аліментів за кожен день прострочення (хоча цей розмір може бути зменшений судом з урахуванням 
матеріального та сімейного стану платника аліментів, а також не застосованим, якщо платник 
аліментів є неповнолітнім), але не більше 100 відсотків заборгованості. Неустойка не сплачується, 
якщо платник аліментів є неповнолітнім. У разі прострочення оплати додаткових витрат на дитину 
з вини платника такий платник зобов’язаний на вимогу одержувача додаткових витрат сплатити суму 
заборгованості за додатковими витратами з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час 
прострочення, а також три проценти річних із простроченої суми3. 

 
1 Міністерство юстиції України (2020). Єдиний реєстр боржників (заборгованість по аліментам) 
<https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors> (2020, грудень, 20) 
2 Багач, Е. М., Білоусов, Ю. В. (2010). Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. Київ: Ліга, 101; 
Гресь, Н. М. (2017). Окремі аспекти відповідальності за невиконання батьками аліментних зобов’язань. 
Приватне та публічне право, 1, 9-10; Гресь, Н. М. (2015). Проблемні питання відповідальності за несплату 
та прострочення сплати батьками аліментів на утримання неповнолітніх дітей. Порівняльно-аналітичне право, 
6, 46 <http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/07/6_2015.pdf> (2021, березень, 20). 
3 Сімейний кодекс України, 2002 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-14> (2021, березень, 20). 
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У той же час, як зазначає Л. В. Красицька, дана норма є застосовною тільки у випадку, коли 
аліменти стягуються за рішенням суду. Якщо сплата аліментів здійснюється на підставі аліментного 
договору, то не виникає підстав для застосування ст. 196 СК України. Пункт 22 Постанови Пленуму 
Верховного Суду України «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при 
розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» від 15 травня 2006 року №3 
передбачає: якщо аліменти сплачуються не за рішенням суду, а згідно з укладеним між батьками 
договором, передбачена ст. 196 СК санкція застосовується за наявності прямої вказівки про це 
в договорі1. Тієї ж думки дотримується Н. М. Гресь2. Вона також наполягає на тому, що, як свідчить 
аналіз судової практики про стягнення неустойки та прострочення сплати аліментів, суди по-різному 
підходять до вказаного питання і досить часто застосовують своє право зменшити розмір неустойки 
з урахуванням матеріальною та сімейною стану платника3. В той же час, слід зазначити, що чинна 
редакція ст. 196 СК України передбачає можливість стягнення неустойки також і щодо невиконаних 
аліментних зобов’язань, визначених аліментним договором4. 

Слід зазначити, що практика застосування ст.196 СК України Верховним Судом України є 
досить неоднозначною. Так, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України, 
розглянувши справу №6-81цс13, у постанові від 11 вересня 2013 року зробила висновок, що при 
розгляді спорів про стягнення на підставі ч.1 ст.196 СК України пені суд повинен з’ясувати, якими 
є несплачені суми за кожен із цих періодів, установити строк, до якого кожне із зобов’язань мало 
бути виконане, та обчислити розмір пені за кожен місяць окремо (від дня порушення платником 
аліментів свого обов’язку до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені), підсумувавши 
розміри нарахованої пені за кожен із прострочених платежів та визначивши її загальну суму». 
У постанові Верховного Суду України від 16 березня 2016 року у справі №6-300цс16 сказано, що 
при обчисленні загальної суми пені за прострочення сплати аліментів ураховується сума 
несплачених аліментів та кількість днів прострочення, а сума нарахування пені обмежується лише 
сумою несплачених аліментів за той місяць, в якому не проводилося стягнення аліментів5. 
В подальшому, відповідно до правової позиції висловленої в постанові Великої Палати 
Верховного Суду від 25 квітня 2018 року по справі № 572/1762/15-ц, було визначено, що, пеня 
за прострочення сплати аліментів повинна нараховуватися на всю суму несплачених аліментів 
за кожен день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, 
у якому не проводилося стягнення6. 

Також законодавство України передбачає адміністративну відповідальність за несплату 
аліментів на дитину, якщо сукупний розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів 
за 6 місяців із дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання для здорових 
дітей та в разі заборгованості за 3 місяці для дітей, які мають проблеми зі здоров’ям, передбачені 
у ст. 183-1 КУпАП, а також передбачено кримінальну відповідальність за злісне ухилення від сплати 
встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів), а також злісне ухилення батьків 
від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні (ст. 164 
Кримінального кодексу України). 

 
1 Красицька, Л. В. (2015). Неустойка як гарантія захисту права дитини на утримання. Міжнародний юридичний 

вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України, 1 (2), 183. 
2 Гресь, Н. М. (2017). Окремі аспекти відповідальності за невиконання батьками аліментних зобов’язань. 
Приватне та публічне право, 1, 10; Гресь, Н. М. (2015). Проблемні питання відповідальності за несплату та 
прострочення сплати батьками аліментів на утримання неповнолітніх дітей. Порівняльно-аналітичне право, 6, 
84 <http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/07/6_2015.pdf> (2021, березень, 20). 
3 Гресь, Н. М. (2015). Проблемні питання відповідальності за несплату та прострочення сплати батьками 
аліментів на утримання неповнолітніх дітей. Порівняльно-аналітичне право, 6, 84 <http://pap-journal.in.ua/ 
wp-content/uploads/2020/07/6_2015.pdf > (2021, березень, 20). 
4 Сімейний кодекс України, 2002 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-14> (2021, березень, 20). 
5 Кулеба, М., Простибоженко, О., Савицька, С. (2017). Неоднозначна неустойка. Висновки ВСУ щодо обрахування 
пені від суми несплачених аліментів спричинили невизначеність із застосуванням ст.196 СК. Закон і бізнес, 12 

(310) <https://zib.com.ua/ua/print/128140-visnovki_vsu_schodo_obrahuvannya_peni_vid_sumi_nesplachenih_.html> 
(2021, березень, 20). 
6 WikiLegalAid: довідково-інформаційна платформа правових консультацій (2021). Стягнення неустойки (пені) 

за несвоєчасну сплату аліментів <https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Стягнення_неустойки_(пені)_ 
за_несвоєчасну_сплату_аліментів> (2021, березень, 20). 
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Також в СК України у ч. 1 ст. 196 містить положення про те, що у разі застосування до особи, 
яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду, заходів, передбачених частиною 
чотирнадцятою статті 71 Закону України «Про виконавче провадження», максимальний розмір пені 
повинен дорівнювати різниці між сумою заборгованості та розміром застосованих заходів 
примусового виконання, передбачених частиною чотирнадцятою статті 71 Закону України «Про 
виконавче провадження»1. Такими заходами є штраф у розмірі 20% суми заборгованості зі сплати 
аліментів, за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму 
відповідних платежів за один рік (у разі перевищення суми за два роки – 30%, три роки – 50%). 
Зазначений штраф стягується державним виконавцем з боржника і перераховуються стягувачу2. 

Також щодо осіб, які більше 6 місяців не сплачують аліменти, виконавчою службою може бути 
винесено постанову про застосування до боржника одного з тимчасових обмежень: про встановлення 
тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України; про встановлення тимчасового 
обмеження боржника у праві керування транспортними засобами; про встановлення тимчасового 
обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та 
охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених 
гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії; про 
встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання. Ці обмеження застосовуються 
в повному обсязі до моменту погашення заборгованості, за окремими винятками, спрямованих 
на захист інтересів боржника, коли застосування такої заборони є недоцільним, зокрема з підстав, 
якщо наприклад водіння транспортним засобом є основним джерелом доходу боржника або 
відбувається у зв’язку з інвалідністю або перебуванням на утриманні особи з інвалідністю 
1 або 2 групи, тощо3. 

Вище викладені обмеження не є вичерпними і законодавство України також передбачає й інші 
обмеження для неплатників аліментів. Зокрема таким особам при наявності заборгованості по 
аліментам понад три місяці не призначається житлова субсидія (при заборгованості понад три 
місяці)4, відмовляється у державній реєстрацію права власності щодо нерухомого майна, у вчиненні 
нотаріальної дії щодо відчуження належного майна, у перереєстрації, зняття з обліку транспортного 
засобу з метою його відчуження, відмовляється у державній реєстрації змін до відомостей Єдиного 
державного реєстру, пов’язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи у зв’язку 
із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) 
юридичної особи (крім випадку збільшення розміру такої частки), встановлюються обмеження 
у праві здійснення державної служби. У разі заборгованості понад шість (в окремих випадках – 
дванадцяти) місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, особа 
обмежується у реалізації права на зайняття посад в органах державної влади, а у разі, якщо особа вже 
перебуває на посаді в органі державної влади, її повноваження можуть бути достроково припинені 
(останнє стосується навіть повноважень депутата місцевої ради)5. Також сторони у аліментному 
договорі вільні у виборі інших санкцій за невиконання аліментного зобов’язання6. 

Якщо говорити про зарубіжний досвід правового регулювання відповідальності за неналежне 
виконання батьками своїх аліментних зобов’язань, то слід зазначити, що боротьба з неплатниками 
аліментів щодо їх сплати в низці американських, європейських країн передбачає значно суворіші 
механізми відповідальності недобросовісних батьків, ніж в Україні. Зокрема, у Великобританії 
передбачається кримінальна відповідальність за злісне невиконання боржником судового рішення 
про виплату аліментів, зокрема за виплату аліментів не в повному обсязі чи відмову від виплати 
передбачається наказ про арешт боржника на певний термін або до виконання первісного судового 

 
1 Сімейний кодекс України, 2002 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-14> (2021, березень, 20). 
2 Закон про виконавче провадження, 2016 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19> (2021, березень, 20). 
3 Там само. 
4 Відповідальність за несплату аліментів. WikiLegalAid: довідково-інформаційна платформа правових консультацій. 
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Відповідальність_за_несплату_аліментів (2021, березень, 20). 
5 WikiLegalAid: довідково-інформаційна платформа правових консультацій (2021). Відповідальність 

за прострочення сплати аліментів <https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Відповідальність_за_прострочення_ 
сплати_аліментів> (2021, березень, 20). 
6 Розгон, О. В. (2018). Договори у сімейному праві України. Київ: Ін Юре, 194. 
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рішення, а за злісне невиконання судових приписів, наявність заборгованості з аліментних 
зобов’язань передбачається відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 15 місяців1. 
Кримінальна відповідальність за несплату аліментів у вигляді позбавлення волі строком до двох років 
передбачається за законодавством США2, а німецьке законодавство передбачає трирічне ув’язнення, 
хоча можливою є й конфіскація та продаж майна боржника на користь дитини3. Позбавлення волі 
загрожує злісним неплатникам аліментів також у Франції, Італії, Азербайджані та ін.4 У США та 
Канаді злісних неплатників аліментів можуть позбавити водійських посвідчень, ліцензії на ловлю 
риби чи полювання, заняття оціночною, медиаторською діяльністю або ліцензії нотаріуса; державні 
органи можуть оприлюднювати фотографії неплатників у мережі інтернет5. У Латвії діє закон, 
відповідно до якого ті батьки, за кого мінімальні аліменти платить держава, позбавляються 
водійського посвідчення, передбачається відмова в реєстрації автомобіля або у видачі талонів 
техогляду6. В Ізраїлі можливе обмеження боржника у використанні платіжних карток7. 

Висновки, зроблені в результаті дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. 

На основі проведеного дослідження приходимо до наступних висновків. 
У науці сімейного права є декілька підходів до питання щодо змісту поняття відповідальності 

батьків за неналежне виконання аліментних зобов’язань: до такої відповідальності часто відносять 
примусове стягнення заборгованості по аліментах, однак більш поширеним є підхід відповідно 
до якого відповідальністю є інші заходи, в тому числі неустойка, окремі обмеження для боржника, 
спрямовані на відновлення належного виконання одним з батьків своїх аліментних зобов’язань 
щодо дитини. 

Законодавство України передбачає, крім адміністративної та кримінальної відповідальності 
за порушення аліментних зобов’язань, також можливість стягнення неустойки (щодо аліментів), 
процентів (щодо додаткових витрат на дитину), штраф, який застосовується державним 
виконавцем, тимчасові обмеження, в тому числі в аспекті обмеження користування рядом 
спеціальних прав, а також прав на зайняття посад в органах державної влади, права на житлову 
субсидію, прав на розпорядження окремим майном, а також відповідальність, визначену 
у аліментному договорі. 

Практика застосування ст.196 СК України (що визначає стягнення неустойки у разі 
заборгованості по аліментах) Верховним Судом України є досить неоднозначною. Так, раніше при 
розрахунку суми пені суд повинен був з’ясувати, якими є несплачені суми за кожен із цих періодів, 
установити строк, до якого кожне із зобов’язань мало бути виконане, та обчислити розмір пені 
за кожен місяць окремо, підсумувавши розміри нарахованої пені за кожен із прострочених платежів 
та визначивши її загальну суму». В подальшому, з 2016 року при обчисленні загальної суми пені 
за прострочення сплати аліментів почали враховуватися сума несплачених аліментів та кількість днів 
прострочення, а сума нарахування пені обмежується лише сумою несплачених аліментів за той 

 
1 Obozrevatel (2018). Як у світі карають злісних неплатників аліментів 
<https://www.obozrevatel.com/ukr/law/yak-v-sviti-karayut-zlisnih-neplatnikiv-alimentiv.html> (2019, травень, 15). 
2 Колеснікова, М. В., Биряк, Л. П. (2019). Деякі аспекти сплати аліментів в Україні та за кордоном. Юридичний 

науковий електронний журнал, 3, 61 <http://www.lsej.org.ua/3_2019/16.pdf> (2021, березень, 20). 
3 Obozrevatel (2018). Як у світі карають злісних неплатників аліментів 
<https://www.obozrevatel.com/ukr/law/yak-v-sviti-karayut-zlisnih-neplatnikiv-alimentiv.html> (2018, травень, 15). 
4 Там само. 
5 Сайко, Л. Ю. (2012). Окремі аспекти процедури примусового виконання рішень судів про стягнення аліментів. 
Electronic Sumy State University Institutional Repository <https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/ 
29044/1/alimony.pdf> (2021, березень, 20); Obozrevatel (2018). Як у світі карають злісних неплатників 

аліментів <https://www.obozrevatel.com/ukr/law/yak-v-sviti-karayut-zlisnih-neplatnikiv-alimentiv.html>  
(2018, травень, 15).  
6 Сайко, Л. Ю. (2012). Окремі аспекти процедури примусового виконання рішень судів про стягнення аліментів. 
Electronic Sumy State University Institutional Repository <https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/ 
123456789/29044/1/alimony.pdf> (2021, березень, 20); LB.ua (2016). У Латвії неплатників аліментів будуть 

позбавляти водійських прав <https://ukr.lb.ua/world/2016/12/01/352342_latvii_neplatnikiv_alimentiv.htm> 
(2021, березень, 20). 
7 Сайко, Л. Ю. (2012). Окремі аспекти процедури примусового виконання рішень судів про стягнення аліментів. 
Electronic Sumy State University Institutional Repository <https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/ 
123456789/29044/1/alimony.pdf> (2021, березень, 20). 
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місяць, в якому не проводилося стягнення аліментів. З 2018 року нарахування пені не обмежується 
тільки тим місяцем, у якому не проводилося стягнення. 

Зарубіжний досвід правового регулювання відповідальності за неналежне виконання батьками 
своїх аліментних зобов’язань передбачає також арешт боржника на певний термін або до виконання 
первісного судового рішення, конфіскація та продаж майна боржника на користь дитини, 
позбавлення ліцензії на заняття оціночною, медиаторською діяльністю або ліцензії нотаріуса, 
оприлюднення фотографій неплатників у мережі інтернет, позбавлення водійського посвідчення, 
відмова в реєстрації автомобіля або у видачі талонів техогляду, обмеження боржника у використанні 
платіжних карток. 
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will be deprived of their driver’s licenses] <https://ukr.lb.ua/world/2016/12/01/352342_latvii_neplatnikiv_alimentiv.htm> 
(2021, March, 20). [in Ukrainian]. 

16. Obozrevatel (2018) [Observer (2018)]. Yak u sviti karaiut zlisnykh neplatnykiv alimentiv [How the world punishes 
malicious non-payers of alimony] <https://www.obozrevatel.com/ukr/law/yak-v-sviti-karayut-zlisnih-neplatnikiv-
alimentiv.html> (2019, March, 20). [in Ukrainian]. 
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Zveme vás k účasti v časopise! 
 

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 
 

Časopis vychází šestkrát ročně.  
 
Články pro zveřejnění v prvním (únor) dílu časopisu jsou přijímány do dne 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, 

akademický titul, prácovní funkce, postavení, zaměstnání.  
 
Poznámky pod čarou – na každé stránce.  
Odkazy na zdroje na konci článku - volitelný.  
Bibliografické popisy zdrojů a odkazy by měly být poskytováné na základě norem APA (American 

Psychological Association).  
 
Ilustrace k článkům (grafické a výkresy) musí byt uvedený ve formátu  
TIFF nebo JPEG (každá postava v samostatném souboru/dokumentu).  
Všimněte si, prosíme, při zpracování ilustraci že v časopisu není použit barevný tisk. 
Rukopisy které nesplňují tyto technické požadavky redakční kolégie neregistruje a nebude probírat 

s účelem tisku a zveřejnění.  
 
 

Adresa pro korespondenci: 
E-mail: admedit@eppd13.cz 

eppd13@gmail.com 
ediskurs@gmail.com 
Web: http://eppd13.cz 

 
Adresa: 

BEROSTAV DRUŽSTVO, Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 – Nusle 
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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-medzhlisa-
foto-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-rf-
zapreshhayut-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.icj-
cij.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.icj-
cij.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). 
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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 
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For an article in any language, the following is required in English:  
an abstract (1800-1900 characters),  
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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. 
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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 

brackets [ ]; 
– publisher's imprint information in English. 
In References, when indicating a city of publication both in English and Cyrillic sources, the name 

of the city should be given in English, while the name of the publishing house should be transliterated. 
For automatic transliteration of Cyrillic sources, you can use the following resources 

http://www.translit.ru – for sources in Russian; and http://www.slovnyk.ua/services/translit.php – 
for sources in Ukrainian. 

When arranging references on website materials, a reference should include author’s name, title of the 
page, name of the site (typed in Italic font), site address <URL>, marked by <> symbols, and, if possible, 
the date when this page was last browsed (in round brackets). The month is provided in the language of the 
article. 

 

For your convenience, below you can see examples of arranging bibliographic descriptions of sources 
and literature organized by source type; each one is given in two formats sequentially: the first one is 
the footnote example; the second is the example of arranging the same source in References.  
 
Monograph: 
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]. 



ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)                            EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 8 Issue 2 2021 

 179 

Journal article: 
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]. 
 
Conference paper: 
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]. 
 
Web-link: 
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-medzhlisa-
foto-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-rf-
zapreshhayut-deyatelnost-medzhlisa-foto-2016-02-15-19-18-31> [in Russian]. (2017, June, 22). 
 

References to legislative acts and legal documents 

Laws and regulations 

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).  
 
Agreements, conventions, recommendations 

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). 
 
Bilateral agreements 

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]. 
 
 
Judicial documents 

Documents of the International Court of Justice 
Case concerning pulp mills on the river Uruguay. Argentina v. Uruguay [2007]. ICJ <http://www.icj-cij.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.icj-cij.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]. 
 
ECHR cases (until October 31, 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]. 
 
ECHR cases (after November 1, 1998) 
Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II. 
Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II. [in English]. 
 
 
Judicial decisions of individual countries 
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). 
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